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Vacant 

Colofoon Van de voorzitter 
 

Voor zover mij bekend is de door Dames 4 
gemaakte Whampie bijzonder goed ontvangen. Zij 
hebben “het stokje”overgedragen aan Heren 3, die 
het hele team aan het werk heeft gezet en het 
resultaat daarvan treffen jullie hierbij aan. In mijn 
ogen ook een mooie manier van vereniging zijn.  
 
Inmiddels is de eerste maand van het nieuwe jaar 
alweer voorbij en is het 2e gedeelte van het seizoen 
al weer volop gaande met natuurlijk wisselende 
successen. Helaas moest de Hoorn-Waterland 
competitie per 1-1-2019 worden beëindigd 
doordat er te weinig teams waren. Ons meisjes C-
team is nu ingedeeld in de Nevobo-competitie en 
de CMV-jeugd is overgestapt naar de speelkern 
Enkhuizen, waardoor er meer en betere 
tegenstanders zijn. Op zaterdag 20 januari was ik 
in De Opgang om te fluiten en wedstrijden te 
bekijken en het was verheugend om te zien dat er 
sprake was van volle tribunes. Dat kwam 
natuurlijk ook door de 3 jeugd wedstrijden, 
waarbij veel ouders en familieleden komen kijken. 
Op de zaterdagen   2 februari en 23 en 30 maart is 
er in De Opgang met 8 wedstrijden weer een vol 
programma en het zou mooi zijn als de tribunes 
dan zeer goed gevuld zijn.  
Dus kom vóór of ná je eigen wedstrijd de andere 
teams aanmoedigen. 
Dat geldt natuurlijk ook voor de dinsdagen! 
 

Het Bestuur is momenteel bezig om plannen te 
ontwikkelen voor de komende 3 jaar. Dat betreft 
o.a. het bepalen van een stip op de horizon  (waar 
willen wij als vereniging heen), het vaststellen van 
Beleidsthema’s en het bepalen van actieplannen. 
Dat vraagt echter om  brede steun binnen de 
vereniging, vandaar dat bij de verdere uitwerking 
Bestuur- en Commissieleden ook een aantal leden 
zullen benaderen om advies en om mee te denken. 
In ieder geval zal de Jeugdafdeling een belangrijk 
onderwerp in de plannen zijn, want zonder jeugd 
is er geen toekomst voor de vereniging. 
Het samenstellen van een Jeugdcommissie, 
organisatie van jeugdevenementen en 
ledenwerving zullen de komende tijd belangrijke 
speerpunten zijn. 
 
Tot slot hebben wij binnen onze vereniging ook te 
maken met vreugdevolle gebeurtenissen zoals 
verjaardagen/geboortes e.d. maar ook met minder 
leuke momenten zoals blessures, ziekte en andere 
ongemakken. De zieken en  geblesseerden  wens ik 
namens het Bestuur een spoedig herstel toe. 
 
Wederom veel kijk- en leesplezier! 
 
Henk Snoeijer 
(voorzitter) 
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Toen het vernieuwde Whampie uitkwam in 
december 2018 hebben we genoten van de 
bijdrage van Dames 4. Dames nogmaals bedankt 
voor dit fantastische initiatief en wij nemen dan 
ook graag het stokje van jullie over. 
 
In deze Whampie vind je: 

- Wedstrijdverslagen  van CMV& H3 
- Verslag Oliebollentoernooi 
- Items uit de oude doos 
- Wist je datjes 
- Recept 
- Mededelingen 
- De platte kar 
- Puzzelpagina met prijs 
- Jeu de Boules 
- Moppentrommel 
- Kalender 

 
Het is de bedoeling dat de Whampie eens in de 2 
maanden door een ander team wordt uitgebracht. 
Het team dat de Whampie uitbrengt mag zelf 
kiezen aan welk team ze het stokje overdragen. 
Qua invulling mag je er met je team zelf vorm aan 
geven. Wij geven het stokje door aan Dames 1.  
 
 
Veel leesplezier! 
 

Facebook 
 
Om de actualiteiten van de vereniging actief 
naar buiten te brengen via Facebook, zoekt 
Wham Wham een enthousiasteling die actief is 
op social media en de facebook van Wham 
Wham up to date wilt houden.  
 

Taken  
- In overleg met bestuur en commissieleden 

berichten en foto’s plaatsen op facebook.  
 

 

 

 

Vacatures 

Website 
 
Om de website van Wham Wham up to date te 
houden, zoekt de vereniging iemand die daarbij 
kan helpen.  
 
 
Taken  
- In overleg met bestuur en commissieleden 

de website bijwerken en bijhouden.  
- Het moderniseren/vernieuwen van de 

website 
 

Ben je geïnteresseerd in één van bovenstaande functies, neem dan contact op met Wanda 
Kohlbrugge-Meere, Whamwham.secretaris@gmail.com  
 

                   “Vele handen maken licht werk”  
 

Van de redactie: 

Jeugdcommissie 

 
Voor de nieuw te vormen Jeugdcommissie zoeken wij een Coördinator en een aantal leden, die 
de organisatie en uitvoering van onder meer de volgende activiteiten op zich willen nemen: 
 
- Sinterklaasfeest 
- Jeugdkamp 
- Jeugdtoernooien 
- Promotie en ledenwerfacties e.d. 
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De Platte Kar 

 
 
 
Het is al weer zo’n 10 maanden geleden, maar 
het voelt nog steeds als de dag van gisteren. Niet 
zozeer het kampioenschap hoor, maar vooral het 
verhaal van de platte kar.  

 
Als PSV fan geniet 
ik al vele jaren 
van menig 
kampioenschap 
en de daarbij 
behorende 

rondrit met de “platte kar” door Eindhoven. 
Gezien het feit dat Heren 3 gedegradeerd was 
naar de 3e klasse was er maar één ding wat we 
wilde en dat was kampioen worden.  En ja bij een 
kampioenschap hoort een rit met een ‘platte kar’.  
 
Onze eerste drie wedstrijden in september  
wonnen we met overmacht en dus lagen we op 
koers voor het kampioenschap en voor de grap 
begon ik over een rondrit door Hoorn e.o. met 
een platte kar. Nou iedereen zag dat wel zitten, 
maar hoe kom je dan aan een platte kar. 
Toevallig hebben wij in ons team iemand die erg 
veel verstand had van platte karren en van 
optochten. Inderdaad, dat was Chris. Chris zei 
gelijk, Dat gaan we regelen. Nou ik moet je 
zeggen vanaf dat moment zag ik me al staan op 
de platte kar met de schaal in de handen en 
duizenden toeschouwers langs de weg, maar 

zover was het nog lang niet want we moesten 
eerst maar even kampioen worden.  
 
Maanden gingen voorbij en het kampioenschap 
kon ons niet meer ontgaan en dus werden de 
gesprekken over een platte kar steeds heftiger. 
Besloten werd dat Jos, Laurens en Chris het 
platte kar team zouden vormen en dat de rest 
van het team zich maar moest laten verrassen op 
de dag dat H3 kampioen zou worden. Wij vonden 
het prima, maar tjongejonge we werden toch wel 
nieuwsgierig.  

Toen bekend 
werd dat we 
zaterdag 7 
april wel eens 
kampioen 
zouden kunnen 
worden begon 
het bouw team 
ons te plagen 
met foto’s 
waarop je 
eigenlijk nog 
niks kon zien, 

maar toen was het zaterdag 7 april, de dag dat 
we kampioen werden. Na alle huldigingen en 
andere bijzaken mochten we dan eindelijk de 
platte kar gaan bewonderen.  
 

Potverdikkemu wat een ding zeg, prachtig 
gewoon. Compleet met een geluidsinstallatie, 
bar, tap, rookmachine en gespoten in de kleuren 
van Wham Wham. 

 
Toen we eenmaal de platte kar opgestapt waren 
begon de rondrit door Hoorn e.o. en vele uren 
later dan gepland, eindigde onze rit bij JP. 
 
Jos, Chris en Laurens bedankt, we zullen het 
nooit, nooit, nooit, nooit meer vergeten! 
Klaas. 

Met een QR code app kun je 
nog een even terugkijken wat 
we onderweg allemaal hebben 
meegemaakt. Mocht je geen QR 
code app hebben dan kun je 
ook deze link gebruiken. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nFGhZ-AA7Xk&t=1s
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 Bestuursmededelingen 
 
 
 
 
Gerrit Entius Toernooi: 
 
Op zaterdag 9 maart 2019 wordt in De Opgang  
weer het Gerrit Entius toernooi georganiseerd ter 
ere van de (in 2012 overleden) oprichter en oud-
voorzitter van onze vereniging. Maak het de 
organisatie gemakkelijk door dit keer tijdig en 
niet op het laatste moment met een team 
aanmelding te komen. Zet deze datum vast in je 
agenda en ga vast op zoek naar mensen om samen 
een team te vormen, voor leden van de Club van 
100 is deelname gratis! 
 
Richtlijnen voor extra trainingen: 
 
In de afgelopen periode is gebleken dat er enige 
onduidelijkheid is over het regelen van extra 
trainingen. Zoals bekend huurt de vereniging De 
Opgang in voor de reguliere trainingen op de 
dinsdagen en donderdagen. Tijdens de 
schoolvakanties wordt er geen zaalruimte meer 
ingehuurd uit kostenoverweging, omdat De 
Opgang dan dicht is en vanwege de vaak te 
geringe belangstelling om dan te trainen. Wel 
wordt aan het begin van het seizoen een aantal 
weken De Kreek ingehuurd voor extra trainingen 
ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. De 
laatste datum waarop De Opgang dit jaar voor de 
 
 

 
reguliere trainingen is ingehuurd is: donderdag 
25 april 2019.  
 
Nu is gebleken dat er soms toch behoefte bestaat 
om in de schoolvakanties of na afloop van het 
seizoen (langer) door te trainen, wil het Bestuur 
daaraan de volgende richtlijnen te verbinden: 
 
- als er een groep in de schoolvakanties extra wil 
trainen, dan bestaat  de mogelijkheid om hiervoor 
zaalruimte in De Kreek in te huren 
- als er een groep na 25 april langer door wil 
trainen, dan bestaat de mogelijkheid tot maximaal 
aan het begin van de schoolvakanties extra 
zaalruimte in De Opgang in te huren 
- de kosten voor deze extra incidentele trainingen 
(zaalhuur en kosten trainer) komen ten laste van 
de betreffende trainingsgroep 
- om hierin een goed overzicht te houden is het 
gewenst dat de behoefte aan extra trainingen 
kenbaar wordt gemaakt aan de Technische 
Commissie i.v.m. het verder regelen van een 
trainer en inhuur van de zaal.  
 
Het Bestuur zal het komende jaar i.o.m. met de TC 
bekijken of extra inhuur tijdens een bepaalde 
vakantieperiode alsnog verenigingsbreed 
gewenst is.  
 
 

 
Mochten hierover nog vragen zijn, dan kunnen 
jullie terecht bij leden van het Bestuur of de 
Technische Commissie. 
  
Nieuwe voorzitter Nevobo, Regio West: 
 
Iris van Maurik volgt Frans 
Muijzers op als voorzitter van 
regio West. De huidige 
voorzitter van VV Utrecht 
maakt daarmee 
haar intrede in het 
bondsbestuur van de Nevobo. 
Na haar voordracht door een 
selectiecommissie is Van Maurik m.i.v. 1-1-2019 
officieel benoemd tot 
nieuwe regiovoorzitter. Daarmee komt voor de 
32-jarige Utrechtse een volgende stap in haar 
volleybalcarrière. 
Die carrière begon op achtjarige leeftijd tijdens 
een schoolvolleybaltoernooi, waarna ze 
enthousiast aan de slag ging bij de 
volleybalverenigingen Wham Wham en NIVO. Na 
haar verhuizing naar Utrecht zette Van Maurik 
haar carrière voort bij VV Utrecht. Daar maakte ze 
ook stappen naast het veld: als trainer/ coach, in 
verschillende commissies (activiteiten, 
technische commissie) en als bestuurslid. Vanaf 
2016 is Van Maurik voorzitter van de Utrechtse 
club. 
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We gaan even 
terug in de tijd, 
want ik heb een 
bewogen jaar 
achter de ‘rug’. 
30 december 
2017; het is weer 
tijd voor het 
jaarlijkse olie-

bollentoernooi. Ik sta weer, opgedoft in mijn 
rode pak met een beetje gel in de baard, op mijn 
vaste stekkie in de kantine van sporthal de 
Opgang en zie vanaf 18:30 de eerste 
sportievelingen al binnen komen met een tas vol 
volleybalgogme. Ook volgen er 2 jonge mannen 
van wie ik de gezichten nooit meer zal vergeten. 
Na de volleybalwedstrijden stroomde de kantine 
vol en kon de 3e helft beginnen onder het genot 
van een muziekje en een natje en een droogje. Al 
snel werd de dansvloer opgezocht en het feest 
was compleet. Rond 2:00 uur was het feest ten 
einde, dacht ik. Tot die 2 zelfde jonge mannen 
nog een laatje nummertje met me wilde dansen. 
Dat is de ruwste tango die ik in jaren heb gehad. 
Ik eindigde namelijk op mijn rug en kwam niet 
meer zelfstandig overeind en was zwaar 
gehavend. Sterker nog ze hebben me 
maandenlang gewoon in een hok gezet!  
Daarbij bleef het echter niet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
7 april 2018 kwamen diezelfde jongens mij weer 
opzoeken en wel om een kampioensfeest van 
Heren 3 te vieren. Met mijn verwondingen werd 
ik in een ‘platte kar’ gezet en met mijn voeten 
vastgeschroefd op een kuubskist. Daarna gingen 
de zeilen dicht en wist ik niet wat mij verder te 
wachten stond. Ik voelde de kar bewegen en we 
gingen rijden, maar waarheen? Het duurde niet 
lang of ik verloor mijn evenwicht ondanks dat ik 
stevig op een kist stond en viel ik op de grond. 
Daarna weet ik niets meer. 
 

22 december 2018:  
Ik wordt ‘wakker’ in een loods in 
Roelofarendsveen. Wat is er gebeurd? Ik kijk 
eens om mij heen en zie allemaal beelden en 
figuren. Waar ben ik? Ik voel me wel goed. Ik 
bekijk mij zelf eens even en alles doet het weer. 
Ik voel mij als nieuw! Maar hoe kom ik weer in 
de Opgang?  
 
Al liftend, via Aken 
en Keulen, heb ik 
het toch gehaald. Ik 
moet toch weer op 
het Olie-
bollentoernooi 
acte-de-presence 
geven. 
 
 

 
 
 
 
 
 
29 december 2018: 
Daar staan we weer als gastheer van de avond. 
Dit keer op het biljart zodat ik een goed overzicht 
heb van iedereen die binnenkomt en straks ook 
tijdens het feest. Ook nu weer zie ik iedereen 1 
voor 1 binnenkomen. Ook weer die 2 zelfde 
jongens! Het lijkt minder druk dan vorig jaar en 
van de vlaggenschepen heb ik er ook niet veel 
gezien.  
De Heren 1 was nog wel aardig 
vertegenwoordigd, maar de Dames 1 ontbrak 
grotendeels en was op 1 hand te tellen. Vreemd 
en jammer vond ik dat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oliebollentoernooi 2018:  
Een ode aan de Kerstman 
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Maar zo hadden er ook mensen bedacht om op 
Uggs naar deze gelegenheid te komen of zelfs 
met de auto! Een kleine grimas kon ik niet 
onderdrukken.  
 
De organisatie was er weer klaar voor en de 
teams werden in 2 poules verdeeld. Van 
Champagne tot aan de Voetzoekers, de 
organisatie had het weer goed voor elkaar. Maar 
zoals de naam al doet vermoeden wonnen het 
team van Champagne op glorieuze wijze het 
toernooi door in de grande finale het team van 
‘erelid’ en tevens voorzitter Henk Snoeier te 
verslaan.  
 
Dat was ook goed te merken in de prijsuitreiking 
die deze zelfde voorzitter op geheel eigen wijze 
voltrok. Hij is nog nooit zo snel bij de nummer 1 
aangekomen. En dat kwam ook knap beroerd zijn 
strot uit.  

 
 
 
 
 
 
Overigens 
smaakte de 
kroket daardoor 
wel extra lekker 
en hebben de 
teamleden van 
team 
Champagne 
daar nog goed 
op geproost 
HoHoHo.  
 
 
 
 
 
Na deze plichtpleging kon het feest dan eindelijk 
beginnen al was ik daar wel wat zenuwachtig 
voor. Want wat hadden die 2 jongens nog in 
gedachten om met me te doen. Halverwege het 
feest naderde ze me toch weer en mijn hart sloeg 
al weer over. Toch niet weer dacht ik. Ze 
beklommen het biljart en omhelsde mij. De 1 gaf 
me zelfs een zoen! Als dat maar goed afloopt. 
Gelukkig liep het goed af en hebben zij me de rest 
van de avond met rust gelaten. Na dat Amin en 
Adrie ffies ientje met de jas an wegklokte en nag 
ientje met de klink in de hand eindigde de avond 
in alle rust en ging iedereen weer huiswaarts. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Tot volgend jaar. 
De kerstman. 
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 Uit de oude doos; WAT EEN FEEST! 
                                                                  
December 2004, er 
wordt bij ons thuis 
verzameld. Een heel 
volleybalteam, 6 
mannen. En ze zijn er 
niet zomaar. Ons 
huis is tot 
(ver)kleedkamer 
gebombardeerd! 
 
Voor het jaarlijkse oliebollenfestijn hebben de 
mannen van H2 een ludiek plan bedacht. Ze 
gaan allemaal verkleed als ………. Kabouter 
Plop! 
Een grote hit indertijd. Er waren 3 Kabouter 
Plop kostuums en 3 Kabouter Kwebbel, het 
Kaboutervrouwtje, kostuums gehuurd.  
Heeft u het nog allemaal in uw hoofd? 6 
mannen in verschillende vormen en maten en 
daarbij die 6 kostuums? En dat allemaal in 
onze woon….. uh, kleedkamer.  
 

Het verkleden kan 
beginnen. Biertje 
erbij uiteraard, 
anders gaan ze 
zich nog achter de 
oren krabben. 
Waar zijn we in 
hemelsnaam mee 
bezig ☺ 

De mannen beginnen zich, met veel hilariteit, 
vanuit hun boxers om te toveren tot 3 
Kabouter Plopjes en 3 Kabouter Kwebbeltjes.  
Vooral die laatste, de Kwebbeltjes, hijsen zich 
in een rok met schortje, een mooie knalgele 
blouse met roesjes en om het af te maken, een 
prachtige blonde pruik met 2 vlechtjes. Een 
Kwebbeltje durft dat niet aan, die gaat voor 
een bijpassend mutsje. 
 
De Kabouter Plopjes hebben het iets relaxter. 
Een broek, geruit overhemd, schortje en een 
soort bodywarmer. Met als kers op de taart, 
een geweldig mooi, rood hoofddeksel 
waardoor ze er gelijk een stuk minder intelli-
gent uitzien. Misschien maar beter ook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En dan, met zijn allen naar de Opgang. Waar bij 
aankomst er direct een hoop mensen naar de 
wc moeten rennen omdat ze anders in hun 
broek plassen van het lachen. 
 

Volleyballen met zo’n outfit bleek nog niet mee 
te vallen, vooral de Kwebbeltjes hadden wat 

moeite met hun rok, maar het wedstrijd 
resultaat was op deze avond van 
ondergeschikt belang.  
 
De mannen hebben veel lol gehad (en wij ook). 
Een avond die je niet snel meer vergeet. 
 

Aukje Brouwer 
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Wist u dat… 

  

 … Mitzi in verwachting is van een spelverdeler 
 

 ... de gemiddelde leeftijd van Heren 3 gelijk is aan hun BMI 
 

 ... Merel Gitzels vaker een pass met de voet speelt dan met de handen 
 

 ... er sinds 2018 ieder jaar een themafeest wordt georganiseerd  
 

 ... Jan Koen van tongen houdt. En zalmen. En palingen. En forellen 
 

 ... Ajacieden en Feyenoorders harmonieus samen kunnen spelen in 1 volleybalteam. Maar Ajax veel meer prijzen heeft. 
 

 ... Rick Schuijt tijdens het kampioensfeest zijn rechter hand heeft verbrand aan een biertje 
 

 ... Afke, Julia en Lieke in Australië een wilde nacht met Brutus hebben beleefd 
 

 ... het niet verboden is om na de wedstrijd een biertje te doen in de kantine 
 

 ... Edwin van der Oord vroeger 1.89 meter was 
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Als je jezelf (overigens geheel vrijwillig) opgeeft als 
coach voor het nieuwe C jeugdteam, dan leer je nog 
eens wat. De titel van dit verhaal is ook zo’n 
leermomentje, het is de titel van een track die 
afgelopen najaar ontzettend populair was onder de 
jeugd (wist ik veel). Voor geïnteresseerden:  
YouTube/Spotify, biedt uitkomst. Anyway, het 
liedje gaat over een meidenvoetbalteam, maar dan 
de buitenschoolse activiteiten daarvan. De tekst is 
irritant simpel met een hoog ‘theekransjes’-
gehalte. Met de vrees voor zo’n ‘theekransje’, ben 
ik, met Sander samen, aan het avontuur als coach 
begonnen. Een team beginnende pubers, met 9 
meiden en 1 jongen, vers uit de CMV, nu op een 
groot veld, 6 spelers i.p.v. 4 in het veld, een 
eeneiige tweeling Amber en Femke (hoe ga ik die 
uit elkaar halen?) en nog een Amber om het 
makkelijk te maken. . .wat gaat dit worden?  
Beetje perfectionist als ik ben, gelijk begonnen met 
regelen: app-groep, teambespreking, opstelling en 
shirts. . . Arghh de shirts, sukkel die ik was, als 
medeopsteller van het shirtbeleid van onze 
vereniging, wist ik best dat jeugdteams na de CMV 
zelf voor een shirt moesten zorgen, maar dat krijg 
je niet rond binnen een paar weken. Martin Siregar 
had gelukkig nog wat in de mottenballen liggen 
voor de eerste wedstrijden. Oude grijze WW 
jeugdshirts uit het jaar 0, met paarse nummers en 
logo. Het commentaar van de dames was niet van 
de lucht. Grijs . . . dat kon echt niet, dat was zòò 

1980, katoen dus dat zit niet lekker, en bovendien 
oerlelijk. Tsja, wat zal ik zeggen. . .  
Het kampioenschap van Heren 3 afgelopen jaar 
was ook bij de jeugd niet onopgemerkt gebleven. 
De dames Vlaar en Gitzels hadden ons voorbij zien 
gaan in Zwaag, en Luuk (mijn zoon) wist nog vééél 
meer van dit feest uit betrouwbare bron. Nog voor 
ik op de eerste teambespreking m’n verhaal kon 
vertellen was de stelling van Colinda gelijk: “Als we 
kampioen worden, willen we ook op een platte kar 
door het dorp. . . .”. Iedereen in de juichstemming,  
ik heb de boot nog even afgehouden, maar stiekem 
hoop ik het wel natuurlijk. 
 
In het saaie grijs van Martin de eerste wedstrijden 
gespeeld in de Hoorn-Waterland competitie, en ik 
moet zeggen buiten het veld is het af en toe een 
‘theekransje’, maar in het veld zijn het bikkels en 
werd het na een paar wedstrijden al een ‘team’. 
Ondertussen had ik ons,op aanraden van Martin, 
opgegeven voor Holland Top Jeugd. (“Voor de 
ervaring” zei Martin, ja ja . . . . .). Ik kreeg een 
aanmeldformulier (5 kantjes), wedstrijdreglement 
(10 kantjes),  en langzamerhand drong het tot me 
door, dat ik met een startend C-team in een 
professioneel jeugdtoernooi op regionaal niveau 
was beland, grrrr, met oude grijze shirts nog wel!!! 
Oh wat was ik blij dat drie dagen voor HTJ de 
nieuwe shirts klaar waren! Konden we tenminste 
knap voor de dag komen daar, en met een beetje 

profie outfit, speel je veel zelfverzekerder (zo 
werkt dat ook weer). 
 
Over HTJ en hoe deze groep inmiddels een 
team is:  
Twee weken voor het toernooi: Idil gaat volledig 
uit ‘r plaat: “Mag Luuk ECHT niet mee?!”, Ik: “Helaas 
niet, we hebben een meisjesteam opgegeven en de 
NeVoBo regels zeggen dat er dan geen jongen mee 
mag doen”. Negen meiden echt verontwaardigd, 
“Luuk hoort bij ons team en hij MOET mee”. Ik kan je 
vertellen, Martin heeft het even zwaar gehad, een 
slappeling als hij de regels niet even kon 
aanpassen, Luuk moest mee! Helaas. En dan zijn 
bijna-pubers ineens hilarisch creatief en ontstond 
in de kantine het volgende plan: De één had thuis 
nog een nep-paardenstaart liggen, de ander bood 
een topje te leen aan, en met wat opvulling onder 
het shirt op bepaalde plaatsen, zou Lucy (z’n 
tijdelijke naam) prima mee kunnen doen. . . . Het 
gelach en gegier moet tot minstens in de zaal 
hoorbaar zijn geweest. Lucy zelf was overigens niet 
zo heel enthousiast over dit voorstel en liet de kans 
aan zich voorbij gaan.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lekker met de Meiden . . . 
Een verhaal met een knipoog, over theekransjes, arm-sleeves,  
Holland-Top Jeugd, en najaars-kampioenen. . . 
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HTJ was een maatje te zwaar. Kom je net kijken in 
de C-jeugd, speel je de eerste wedstrijd tegen 
Spaarnestad C1 uit de topklasse.  Ik zie ze nog 
staan, 6 gespannen koppies voor de eerste bal, een 
snoeiharde bovenhandse service diep achterin. En 
nog steeds 6 gespannen koppies op dezelfde plek 
in de dezelfde stand. Wow, was dat de bal?! Maar 
wat een veerkracht, want na een paar ballen en een 
time-out was er focus en kwam er zowaar een pass, 
af en toe een setup en een aanval, maar geen schijn 
van kans tegen Spaarnestad.  
Toch bewondering voor ze, want ondanks de harde 
ballen geen moment gezien dat ze ‘bang-voor-de-
bal’ waren. Staan, kijken en proberen de pass te 
maken. Top! VV-Amsterdam was beter te doen, 
langzaam kwamen ze in het spel, en de tweede set 
zijn we zelfs meegekomen tot een spannende 23- 
25, maar niet gered. In februari en april zijn de 
volgende toernooidagen, en we hopen toch nog een 
paar setjes te pakken. 
 
Hoorn-Waterlandcompetitie: 
Ik zei het al, met verse shirts krijg je 
zelfvertrouwen. En als dat groeit, wil je meer. Niet 
alleen meer winnen, ook meer spullen. Knielappen 
werden vervangen, en een aantal heeft zo 
ingepraat op pa of moe, dat er verse sportsokken, 
sporttassen, trainingsjasjes en zelfs profie arm-
sleeves zijn aangeschaft. Fantastisch!  
Ik denk dat ze een keer naar Heren 3 hebben 
gekeken op een zaterdag en de hippe sleeves van 
Benno hebben gezien. Dat is toch de trendsetter  

 
 
 
 
 
 
van de vereniging geworden, of zoals de jeugd zegt 
‘een Influencer’ (ook geleerd). 
 
Hoewel de Hoorn-Waterland competitie klein was 
(poule van slechts 3 C-teams) was deze niet 
minder spannend. De eerste speeldagen was er 
weinig tegenstand, maar vooral Wognum werd 
steeds beter, elke speeldag kwamen daar nieuwe 
koppies bij en kwam er meer tegenstand waardoor 
er ook setpunten naar Wognum zijn gegaan. Zo 
stonden we bij de laatste speeldag op een gedeelde 
1e – 2e plaats met Wognum. En als er wat te winnen 
valt dan worden ze echt fanatiek. Een voorbeeld: 
Tegen de op voorhand 
zwakkere tegenstander Move durfde dit groepje 
met mij een keer de afspraak te maken dat als ze 
één set de tegenstander onder de 5 punten hielden, 
ze allemaal een zak chips zouden krijgen. Lukte het 
niet, dan kreeg ik een zak chips (die zou Colinda 
wel effe regelen dan). De wedstrijd hebben we wel 
gewonnen, dat was het probleem  
niet. Elke set werd bloedfanatiek gespeeld, maar zo 
rond de 20 setpunten schoot Wognum steeds net 
boven de 5 punten uit, ineens is dan het vuur eruit, 
en waarom . . . . Overigens: die zak chips heb ik nog 
steeds niet gehad Colinda!! 
 
Najaarskampioen 
Een gelijke stand met Wognum op de laatste 
speeldag betekent dat we zowel Move als Wognum 
moesten inpakken om najaarskampioen te worden, 
en op die dag heb ik ze beloofd dat ze in de 

 
 
 
 
 
 
Whampie zouden komen als dit zou lukken. Move  
was een makkie, maar Wognum? Dat werd de 
klapper! Met de 1e set 25-21 winst, was de 2e set 
cruciaal. Echt gebuffeld tot 24-17 voorsprong in 
een spannende set, 6 stuiterende spelers in het 
veld, joelende ouders op de tribune in Edam, dit 
ging lukken (dachten we). In lange rally’s liep 
Wognum in tot zelfs 24-24 en sloeg de stress toe. 
 

 
 
Toen drie van de zes spelers stuiterend en bijna 
hyperventilerend tegen elkaar schreeuwden dat ze 
toch vooral rustig moesten blijven (??) toch maar 
een zen-momentje (time-out) aangevraagd. Een 
ace van onze zijde en een goed gemikte bal van Idil 
(Woman of the Match), bracht de stand op een 
uitzinnige 26-24. Winst, en dus Najaarskampioen!! 
De derde set was niet meer interessant en is met 
10-15 naar Wognum gegaan, we waren immers 
toch al kampioen!  
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In Edam geen beker of medaille gezien, maar dat 
hebben we met hulp van H3- teamgenoot (en 
voorzitter) Henk goed gemaakt in de Opgang met 
een echte huldiging met bijna de hele vereniging 
erbij!  
 

 
 
De Hoorn-Waterland competitie is nu 
opgeheven, vanaf  januari spelen we in de 2e 
klasse Meisjes C van de NeVoBo, en kunnen we 
theoretisch natuurlijk weer bovenin eindigen. Of 
dat lukt dat gaan we meemaken. Maar als het 
lukt, dan is 2x kampioen in een jaar toch wel een 
klein plat karretje waard. . . toch?? 
 
Edwin. 

  



          
 Volleybalvereniging Wham Wham  

 

 

 
 
 
 
 
Op zaterdag 26 januari is het 28ste 
schoolvolleybal toernooi gespeeld. Het was weer 
een groot succes. Het is tevens ook het laatste 
toernooi wat gespeeld gaat worden in deze vorm. 
Ik wil graag D5 bedanken. Ten eerste waren zij 
de eerste die antwoord hebben gegeven op de 
oproep voor scheidrechters en ten tweede omdat 
Marcia en Inge alle wedstrijden van groep 5/6 
hebben gefloten. Klasse dames! 
 

 
 
We zijn de dag weer rond 9 uur begonnen met 
een warming-up geregeld door Dansvereniging 
Move! Dit is altijd een leuke start voor de 
kinderen en de begeleiders. Daarna wordt er 
uitleg gegeven over de spelregels en dan kan het 
toernooi beginnen, Dit jaar waren er weinig 
teams ingeschreven. Voor de groep 5/6 waren er 
3 teams en voor groep 7/8 waren er 6 teams 
ingeschreven.  
 

 
 
 
 
 
 
In de week voorafgaand aan het toernooi kreeg 
ik 2 afmeldingen voor de groep 7/8. Nadat ik het 
1ste wedstrijdschema had gemaakt, kreeg ik 
direct een afmelding … Daarna ben ik weer gaan 
puzzelen en al snel had ik weer een mooi schema 
gemaakt. Ik stuurde dit vol trots naar de 
deelnemende teams en tot mijn schrik kreeg ik 
weer een afmelding (hier zijn getuigen van). Zal 
dit aan het schema liggen? Ik ben wel weer gaan 
puzzelen voor een nieuw schema en heb maar 
besloten om dit niet rond te sturen. Stel je voor 
dat het schema te ingewikkeld is en dat er nog 

een team afmeld ☹. 
 
Bij groep 5/6 was de 
winnaar Spectrum 1. Zij 
kregen een mooie beker 
en een bal van Van Duijn  
Sport. De nummer 2 
Spectrum 2 kreeg ook 
een mooie beker. De 
Socrates Bikkels werden 
3de en zij mochten 
grabbelen voor kleine 
prijsjes. 

 
De teams bij groep 7/8 speelde eerst een dubbel 
programma, waarna de dag eindigde met een 
finale en een wedstrijd om plek 3 / 4. De Tandem 
was de school die de finale met overtuiging van 
Bockxmeerschool won. De Tandem was de  

 
 
 
 
 

 
verdiende winnaar, want 
zij hadden geen set 
verloren. Super gedaan 
meiden!! Om plek 3 /4 
speelde de Flierefluiter 
en Ceder. Dit was een erg 
spannende wedstrijd 
waar beide teams een set 
wonnen. Uiteindelijk 
won Ceder de 3de plek 
omdat zij meer punten 

hadden gescoord. In de kantine werden alle 
prijzen uitgereikt door Henk. Tenslotte werd er 
nog een volleybal verloot onder de teams van 
groep 7/8. Deze prijs werd gewonnen door de 
Flierefluiter en zij kunnen nu mooi gaan oefenen. 
Ik wil graag alle mensen van Nivo en Wham 
Wham  bedanken voor alle hulp, zodat dit 
toernooi weer goed is verlopen. Daarbij wil ik 
ook graag Aline bedanken voor de hulp tijdens 
deze dag. Top!  
Nog even een leuk zoekplaatje: op de foto’s staan 
minimaal 7 mensen (kind, ouder, speler, trainer) 
van Wham Wham. Herkent U ze? 

 
 
  

Schoolvolleybal 
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Op de laatste Dorpsveiling van Zwaag heb ik 
(Henk) samen met Jan Koen een kavel gekocht 
voor 2 uur jeu de boules incl. 3 consumpties voor 
4 personen. De aanbieder van deze kavel  was één 
van onze recreanten Leo Elstak.  
Omdat Jan van den Bos veel heeft gedaan voor 
onze deelname aan de Dorpsveiling, hebben wij 
hem ook uitgenodigd om mee te gaan. Zo gingen 
wij op vrijdag 18 januari 2019 samen met 
echtgenotes naar het jeu de boules terrein van de 
Bouledozers aan het Leekerpad in 
Zwaag, alwaar Leo en Nel Elstak 
ons al stonden op te wachten. Wij 
verbaasden ons over dit prachtige 
complex met liefst 16 binnen- en 
42 buitenbanen! 
                                                                  
Aangezien wij maar “vakantie jeu de boulers” zijn, 
werden door Leo (met ondersteuning van Nel) 
eerst de spelregels uitgelegd op de door hem zo 
kenmerkende humoristische en onnavolgbare 
wijze. Toen volgde een loting waarbij de volgende 
koppels werden gevormd: 
 
Anja en Paula, Marijke en Nel, Jan Koen en Leo, 
Henk en Jan v.d. Bos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Na de koffie volgde een eerste ronde, die ging tot 
wie het eerste 13 punten had.  Daarbij speelden 
eerst de mannen en vrouwen tegen elkaar. Er 
werd vanaf het begin zeer geconcentreerd en  
behoorlijk nauwkeurig gegooid. Al direct werd 
het de kunst om de ballen van een ander weg te 
ketsen en dat ging vooral Jan 
Koen opvallend goed af. Ook 
bleek hij hierbij nog wel aardig 
door de knieën te kunnen gaan! 
Na een drankje speelden in de 
volgende ronde de winnaars en verliezers van de 
1e ronde tegen elkaar.  
Veelvuldig moest de meetlat erbij 
gehaald worden omdat met het blote 
oog niet te zien was welke bal het 
dichtst bij de but (het kleine houten 
balletje) lag. 
 
 
Na een 2e drankje volgde de 
laatste speelronde, die nog zeer 
belangrijk werd voor het 
eindresultaat. 
Toen de kruitdampen van het spel waren 
opgetrokken (bij het gooien van de ballen vlogen 
de vonken er echt zo nu en dan vanaf), slaagde Nel 
er via een ingewikkelde telwijze in een eindstand 
op te maken. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Daarbij bleek dat Anja en Paula de poedelprijs 
hadden gewonnen. Henk en Jan v.d. Bos werden 
als winnaars uitgeroepen!  
 
Het was al met al een 
leerzame en gezellige avond 
waarin we weer wat meer van 
dit spel hebben geleerd 
(hoewel de jeu de boulers dit meer als een echte 
sport zien) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leo en Nel nog bedankt voor de organisatie van 
deze zeer geslaagde avond! 
                                                                      
Henk Snoeijer  
 
Wil je wat meer van  jeu de boules weten, dan kun je 
terecht bij Leo Elstak of via de website: 
www.bouledozers.nl  

Avondje Jeu de Boules 
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D A B A Z W A A G A A N V A L L E R R E 

V C O A C H L I N S L A A N L I B E R O 

O H V S T E E K D T V E E A T B K R N T 

L T E S P R O N G S E R V I C E M E U R 

L E N S I E A P L B E N T S B G O O E T 

E R H C C H L E G K A E N E L I F T E N 

Y L A H R O B E K A P L I E P N A P E D 

B I N E T B R O R M N S C M K O I A J S 

A J D I U M L E O S I G A O L P V I R E 

L N S D I B T C N V N K P F N S R E S I 

O O P S T E L L I N G S F O U T L S L O 

E N S R M I D D E N L I J N S E A A O D 

S S P E L V E R D E L E R D P L B C A K 

M C I C H R U T O U C H E S K L A L T N 

I R R H E S C H A A L W R K N I E L A P 

D O A T S P E L R E G E L S E N K E L P 

D O L E B A L L E N T A S A E G I R A F 

E D L R E K K E N H A L V O E T F O U T 

N B Y S E R V I C E P D I A G O N A A L 

T E G E N S T A N D E R S E R V E R E N 

Puzzelpagina 

H3 heeft dit keer wel een heel bijzondere prijsvraag. In samenwerking met 
haar drankpartner mogen wij een compleet verzorgd arrangement voor 
één persoon weggeven voor een thuiswedstrijd naar keuze. Dit 
arrangement bestaat uit een toegangskaart in de skybox + een hapje en 
een drankje. Dit wil je natuurlijk niet missen. Vul snel de puzzel in en mail 
het antwoord naar klaas.klompstra@quicknet.nl veel succes. 

mailto:klaas.klompstra@quicknet.nl
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Wedstrijdverslag Bevok H3 – WhamWham H3 24-1-2019 
 

Zondag 20 januari, nog 108 uur
De aanloop naar deze wedstrijd begon zondag 20 
januari. De app groep was al een paar dagen druk 
met overleg over deze editie van de Whampie. Er 
werden ideeën uitgedeeld voor de wist je dat.  

Tussendoor vraagt Peter 
waar hij de shirts kwijt 
kan, omdat hij de was-tas 
had maar niet aanwezig is 
bij de wedstrijd vanwege 
wintersport. Gelukkig 
meldt Edwin al snel dat hij 
de tas wel wil hebben.  
Jos schrikt van alle drukte 
op zijn telefoon in de 
vroege ochtend, het is 
zondag 12 uur. Voor de 
zekerheid vraagt hij maar 
gelijk hoe laat de wedstrijd 
is komende donderdag. 

Klaas helpt hem graag herinneren, donderdag 
20:00 uur. Jos moet zijn werkagenda aanpassen om 
erbij te kunnen zijn, maar dat lukt hem wel.  
Na het doornemen van de voetbalwedstrijden van 

die zondag, waarbij de Ajaxieden in eerste instantie 
het grootste leedvermaak hadden over Feyenoord 
en vervolgens PSV, maar aan het einde van de dag 
was de wraak zoet en kon de aandacht weer naar 
het volleybal. Henk meldt nog even dat er dinsdag 
getraind kan worden aangezien de wedstrijd op 
donderdag is. Al snel positieve reacties op dit plan. 
Uiteindelijk is er op maandag een groepje gevormd 
van zes man die op dinsdag nog even wat laatste 
fine-tuning oefeningen doen voor de wedstrijd van 
donderdag.  
 
Maandag 21 januari, nog 84 uur 
Laurens vraagt maandag middag nog even aan 
Peter of hij aanwezig is donderdag. Uiteraard was 
dit niet het geval. Dit zorgt ervoor dat de fine-
tuning oefeningen veranderen in het inspelen van 
een andere spelverdeler. De leidinggevende van 
Laurens is namelijk een paar dagen van huis 
waardoor Laurens thuis moet blijven voor de 
kleine. Uiteraard was dit al weken bekend maar 
plannen is niet het sterkste punt van deze 
spelverdeler. De oplossing is al snel gevonden, 

Edwin moet dan maar de spelverdelers positie in 
gaan nemen. Dit is tijdens een eerdere wedstrijd 
ook wel bevallen.  
Gelijk wordt er voor de zekerheid in de app nog 
even een nieuwe inventarisatie gemaakt van de 
aanwezig spelers op donderdag.  Zo speel je 
sommige wedstrijden met 4 man op de bank, zo 
zitten er weer wedstrijden tussen waarbij het 
onduidelijk is of er zes man aanwezig zijn. 
Klaas is tegenwoordig partime expat medewerker 
bij de ING waardoor hij regelmatig naar Brussel 
moet. Zo ook deze donderdag. Vooraf was de 
planning dat Klaas weer om 18:30 in Hoorn zou 
zijn. Beetje krap met een uitwedstrijd om 20:00 
uur maar Klaas zag geen problemen.  
En toen kwam de sneeuwval…  
 

Kan je een wedstrijdverslag schrijven over een wedstrijd waar je zelf niet bij bent geweest? In het geval dat je speler bent van Heren 3 is dit goed te doen.  Kennen jullie 
nog die serie en later ook films van All Stars? Over het talententeam van de Swift boys. Er is regelmatig enige overeenkomst te zien tussen dit team en de onze. Zo was er 
in de serie ook meestal meer aandacht voor de aanloop naar de wedstrijd toe, dan de daadwerkelijke wedstrijd zelf. Waar in de serie de aanvoerder een dagtaak had om 
voor de wedstrijd iedereen af te bellen hebben we tegenwoordig gelukkig Whatsapp. Dat scheelt Klaas een hoop belkosten. Ook is het hierdoor makkelijker om achteraf 
te bekijken wie wat nou ook alweer gezegd heeft. 
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Wedstrijddag, nog 8 uur 
Om half 8 in de ochtend begint het appen. De altijd 
terugkomende vraag over hoe laat iedereen 
verzamelt. De Kersenboogerd samen met Bangert-
Oosterpolder overleggen wie gaat rijden. Risdam 
heeft al afspraken met elkaar gemaakt. Klaas 
vraagt zichzelf nu toch wel af of hij half 7 gaat 
halen. De sneeuwval heeft ervoor gezorgd dat de 
Thalys moeilijkheden heeft. Benno oppert het plan 
om iedereen op te halen, inclusief Klaas in Brussel. 
Jos komt nog tussendoor dat de bus nemen naar 
Monnickendam ook een optie is. Dan pikt hij daar 
iedereen op. Midden in deze logistieke discussie 
een kort berichtje van Robin waarin hij meldt dat 
hij ziek is. Klaas vraagt Chris nog maar even of hij 
kan spelen of nog teveel last heeft van zijn rug. En 
wenst Robin even snel beterschap. Chris antwoord 
het te gaan proberen.  
 

De Thalys lijkt 
grote problemen 
te hebben 
vandaag 
waardoor Klaas 
verschillende 
opties gaat 
opnoemen hoe 
hij toch nog op 

tijd kan komen. Rik moet hiervoor de spullen bij 
Edith gaan halen, zodat Klaas in Purmerend uit kan 
stappen. Rik blijkt geen auto te hebben waardoor 

Chris Rik moet gaan halen. Maar dan is er toch een 
oplossing gevonden. Jos wil wel langs Purmerend 
rijden om Klaas op te pikken.  
Anderhalf uur later blijkt de Thalys gewoon te 
rijden waardoor de drukte niet nodig bleek te zijn. 
Of toch….. De Thalys heeft wel problemen… 
Iedereen is aan zijn telefoon gekluisterd en leeft 
mee met de spannende avonturen van Klaas en de 
Thalys. Edwin strooit nog wat zout in de wonden 
door een filmpje te sturen van zijn rijdende trein. 
Klaas knijpt hem inmiddels. 
 
  
Alle noodopties komen weer op tafel. Inclusief nu 
de optie om Adri mee te nemen en Klaas achter te 
laten. Uiteindelijk wordt gekozen voor de optie 
waarbij Rick een 
bezoek brengt 
aan Edith en met 
haar de garage 
induikt, Chris 
Rick en de 
spullen ophaalt 
en Klaas vanaf 
Purmerend door 
Jos wordt 
opgehaald. Nu type ik dit natuurlijk in 1 zin. Maar 
voordat dit over de app afgesproken is zijn we 
alweer 50 berichtjes verder. Inclusief een aantal 
opmerkingen over Rick en Edith in de garage en 
Klaas zijn juicy body. 

Chris pept het hele team om 
18:48 nog even op door een 
foto van bier op de 
afrekenband van de 
supermarkt te sturen. De 
derde helft is alweer verzorgd. 
Alles lijkt in kannen en 
kruiken. Maar dan toch nog, 
om 19:00 het bericht dat Henk 

af moet haken. Eerst neemt niemand het serieus. 
Er wordt gevraagd of Henk over zijn ‘erelid’ is 
gestruikeld. Maar Henk kwam wankel op zijn 
benen te staan tijdens het inpakken van zijn 
spullen en moet dus toch nog afhaken. Gelukkig 
wel gelijk een invaller mee kunnen nemen vanaf 
hetzelfde adres in de persoon van Julia. Deze werd 
nog even snel op het wedstrijd formulier gezet en 
toen was het tijd om te presteren.  
 
Westrijd, 0 uur 
Hier eindigt mijn verslag. Van de hele wedstrijd 
heb ik uiteraard niets mee gekregen. Alleen de 
setstanden vanuit de Nevobo app. (11-25; 17-25; 
20-25; 16-25) De tegenstanders waren dus onder 
de indruk van het vrouwelijk schoon aan onze kant 
van het net.  
 
Mannen, prima voorbereiding. Moeten we vaker 
doen, zeker als dit het resultaat is! 

 
  



          
 Volleybalvereniging Wham Wham  

 

 

Wat heb je nodig: 
1 goed team 
1 ongeliefde tegenstander 
1 rol bladerdeeg uit de koeling van de Appie 
4 knollen (!) knoflook 
1 EL olijfolie 
1 EL Balsamico 
(stroop) 
¾ EL suiker 
1 TL rosmarijn, 
gehakt 
1 TL tijm, gehakt + 
1 tak tijm 
Zout en peper 
200 gr geitenkaas 
spread 
200 gr geitenkaas 
geraspt 
2 eieren 
100 gr room 
100 gr crème fraiche 
 
Voorbereiding: 
3 uur voor de wedstrijd: 
Verwarm de oven op 180 graden. 
Pel met z’n allen de tenen van de 4 knollen knoflook. 
Verdeel de tenen van 1 knol onder het team en eet ze 
rauw op. Hierna niet meer tandenpoetsen, handen 
wassen of kauwgom gebruiken! 

Druk het bladderdeeg in een ronde bakvorm, leg 
bakpapier erover, zet een grote pan deksel erop en 
bak ‘m 25 min in de oven. 
De tenen van de 3 overgebleven knollen knoflook in 
een kleine pan 3 minuten koken, water afgieten, pan 
terug op het vuur totdat de tenen gedroogd zijn, olie 
erbij en nog 2 minuten aanbakken. Nu 100 ml water, 
balsamico, suiker, rosmarijn, tijm wat zout 
toevoegen. Zacht laten koken totdat de tenen 
gekarameliseerd zijn (dikke stroop is ontstaan). 
Bakvorm uit de oven halen, iets laten afkoelen, 
geitenkaas spread op de deeg strijken geraspte 
geitenkaas eroverheen strooien, gekarameliseerde 
knoflooktenen erop verdelen. 
Eieren, room en crème fraiche mengen, zout en peper 
toevoegen en alles op de taart gieten. Voor het oog: 
laat de tenen een beetje eruit kijken en leeg een 
mooie tak schuin eroverheen. De taart afbakken bij 
160 graden (35 minuten) en even laten afkoelen. 
 
1 uur voor de wedstrijd: 
Met z’n allen van de taart genieten. 
Denk eraan: niet meer tandenpoetsen, handen 
wassen of kauwgom gebruiken! 
 
Tijdens het opwarmen: 
Wees vriendelijk: geef iedere tegenstander een hand 
en zeg lief hhhhhhhhhhhhallooooooo. 
Mijd de scheids! 
 
 

Voor de wedstrijd: 
Geef ze weer een hand met een vriendelijke 
hhhhhhhhhhhhallooooooo. 
Mijd de scheids en pas op dat je niet direct tegen het 
net uitademt! 
 
Tijdens de wedstrijd: 
Je zult weinig last hebben van een blok of aanval 
dicht bij het net.  
Gebeurd het toch: bedank de tegenstander zoals 
boven beschreven. 
Pas op er komen veel prikballen en 3 meter aanvallen 
op je af. 
Maak ze in! 
 
Na de wedstrijd: 
Het zal het team niet lukken om ergens incognito te 
douchen.  
Wil je toch niet herkend worden aan je geur? Maak 
dan gebruik van herenkleedkamer 2 op donderdag 
avond half 11. Weinigen zullen op je letten. 

 
P.S.: 
Zonder de 4e knol een 
superlekker eten, zelfs voor 
een date! Combineer het met 
een tomatensalade met 
gebakken en in sherry 
gebluste chorizo. 
 

Met dank aan Yotam Ottolenghi en Jamie Oliver

Recept: Versla je ongeliefde tegenstander met een gekarameliseerde Knoflooktaart  
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Moppentrommel 
 
 

 

  

Waarom zijn er geen 
vrouwelijke weerwolven? 

 
 

Omdat het niet eerlijk zou zijn als een 
vrouw twee keer in de maand in een wild, 
bloeddorstig, mannenverslindend monster 

verandert. 

Vrouwen 
worden verliefd 
op wat ze horen, 
mannen op wat 
ze  zien. Daarom 
dragen vrouwen 

make-up en 
liegen mannen. 

Jan wordt 50 en wil graag een mooie sportauto 
voor zijn verjaardag. Dus hij zegt tegen zijn 

vrouw: ‘Ik wil voor mijn verjaardag graat iets op 
de oprit hebben wat binnen 10 seconden van 0 

naar 200 gaat.’ 
 

Zijn vrouw had een weegschaal op de oprit 
gezet.. 

Drie vrouwen zijn aan het bespreken wat voor 
jurk ze aan willen trekken naar het gala. Dan 
zegt de eerste vrouw: ‘Mijn man heeft zwart 
haar, dus ik trek een zwarte jurk aan’. ‘Wat 

leuk’, zegt de tweede vrouw, ‘mijn man heeft 
rood haar, dus ik trek een rode jurk aan’. ‘Nou’, 
zegt de derde vrouw, ‘ik weet niet of ik dit zo’n 

goed idee vind, mijn man is namelijk kaal…’ 

Een man komt bij de dokter. ‘Ik 
heb mijn been op twee plaatsen 
gebroken’.  Zegt de dokter: ‘Dan 
moet je maar niet meer naar die 

plaatsen gaan’. 

Na een avondje drinken in de saloon loopt een 
cowboy naar buiten en ziet hij dat zijn paard is 

gestolen. Hij loopt naar binnen, schiet met zijn pistool 
roept in de muisstille saloon: ‘Als mijn paard niet snel 

wordt terug gevonden, dan gaat hier hetzelfde 
gebeuren als vier jaar geleden..’ Het blijft stil, tot 

uiteindelijk iemand durft te vragen: ‘Wat gebeurde er 
vier jaar geleden?’ ‘Toen moest ik te voet naar huis…’ 

Een toerist gaat op vakantie naar Israël en besluit bij het 
meer van Galilea een bootje te huren. Hij loop naar een 

verhuurbedrijf en ziet daar de volgende prijzen: Roeiboot 
500  euro per uur, zeilboot 1000 euro per uur, motorboot 
2000 euro per uur. Kwaad loopt hij naar de verhuurder: 
‘Wat zijn dit voor een belachelijke prijzen?’ ‘U begrijpt 
het niet’, zegt de verhuurder, dit is een speciaal meer, 

hier heeft Jezus over het water gelopen.’ De toerist kijkt 
hem meewarig aan, schudt zijn hoofd en zegt: ‘Ja, met 

zulke prijzen zou ik ook gaan lopen!’ 

Het risico dat ik nam was 
ingecalculeerd 

… 
Maar man, wat ben ik slecht 

in rekenen… 
Wat is het verschil tussen Justin 

Bieber en een brulaap? 
 

De een produceert een oorverdovend geluid en de 
ander kan je vinden in de jungle. 

 
Waarom geeft men tropische 

stormen vaak vrouwennamen? 
Als ze komen zijn ze nat en wild, als ze  

gaan ben je je huis en je auto kwijt. 
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Evenementenkalender 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                          

   
       
 
               Sporthal De Opgang                        Sporthal De Kers                            Sporthal De Opgang                      Sporthal De Bloesem 

    
      Holland Top Jeugd                             Beachvolleybal 
                14 april 2019                                          Toernooi 
                Vanaf 09.00 uur                                27 - 30 juni 2019 
  

                                                                          
                                                                               
              Sporthal De Opgang                          Rode Steen, Hoornen   

  Holland Top Jeugd 
    3 februari 2019 
    Vanaf 09.00 uur  
 
 

Open NIVO Toernooi 
       9 februari 2019 
   Aanvang: 19.30 uur 
 
 

Gerrit Entius Toernooi 
        9 maart 2019 
   Aanvang: 19.30 uur 
 
 

Finales NOJK (CMV-‘s) 
       30 maart 2019 
      Vanaf 09.00 uur  
 
 


