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Ik was blij verrast, toen er kort geleden tijdens
een Bestuursvergadering vanuit Dames 4 het
idee werd gelanceerd om opnieuw een
Whampie uit te brengen. Dit idee werd door
het Bestuur direct van harte ondersteund en dit
rijk gevulde digitale exemplaar ligt nu voor
jullie.
Nu besef ik dat de term Whampie veel van de
huidige leden helemaal niets zegt, maar het
Whampie was van 1978 tot 2000 het papieren
clubblad van Wham Wham, dat daarna nog een
aantal jaren in digitale vorm werd voortgezet.
Uiteindelijk stopte het uitbrengen van het
Whampie door de verdergaande digitalisering.
Ik heb de afgelopen weken het genoegen
mogen smaken nog eens door bijna alle eerdere
uitgebrachte papieren Whampies te bladeren,
die Jan Koen gelukkig heeft bewaard. Daarbij
vielen mij o.a. de volgende dingen op:
- enkele van de huidige leden zijn al tientallen
jaren zeer actief binnen de vereniging
- Wham Wham kende naast volleybal ook een
badmintonen
tafeltennisafdeling
(zijn
opgeheven)
- de 1e thuiswedstrijden bij Wham Wham
begonnen al om 18.45 uur! (er waren 3 series
wedstrijden)
- bijna altijd was er wel de roep om vrijwilligers
(Bestuursleden/scheidsrechters enz.)

- elk dorp in de buurt van Hoorn had wel een
volleybalvereniging op een behoorlijk niveau
- er stonden veel wedstrijdverslagen, standen en
competitieprogramma’s in
Het lijkt het Bestuur een goed idee om in de
aanloop naar het 50-jarig bestaan van Wham
Wham in het najaar van 2020 ongeveer om de
2 maanden een Whampie uit te brengen, dat
door één van de teams (maar ook b.v. door de
jeugd en rekreanten) is gemaakt. Dames 4 zal
het stokje overdragen aan een volgend team
enz. Ik vertrouw erop dat alle teams dit
initiatief zullen volgen, want jullie hebben vast
veel talenten die jullie hierin kwijt kunnen. Het
format van Dames 4 ligt er al, dus jullie hoeven
alleen maar voor de vulling te zorgen waarbij
er een ruime mate van vrijheid is voor de
invulling/onderwerpen e.d. Dit lijkt mij een
mooie manier van een vereniging zijn, die
uiteindelijk zal uitmonden in het uitbrengen
van een jubileum Whampie in het kader van
het 50-jarig bestaan, dat ongetwijfeld ook als
gedrukt exemplaar zal worden uitgebracht.
Veel kijk- en leesplezier!
Henk Snoeijer
(Voorzitter)

Vacatures

Van de redactie
Na jaren van afwezigheid hebben 3
dames van dames 4 het idee opgevat om
de Whampie nieuw leven in te blazen.
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
Heren 3.
In deze Whampie vind je een
wedstrijdverslag van Dames 4, verslagen
van de foute party en de dorpsveiling,
geboortenieuws, een interview, item uit
de oude doos, een recept en enkele
mededelingen.
Veel leesplezier!

Facebook

Website

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.

Om de website van Wham Wham up to date te
houden, zoekt de vereniging iemand die daarbij
kan helpen.

Taken

Taken

-

In
overleg
met
bestuur
en
commissieleden berichten en foto’s
plaatsen op facebook.

-

In overleg met bestuur en
commissieleden de website bijwerken en
bijhouden.

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”
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Wedstrijdverslag Dames 4
Eindelijk was het dan weer zover voor mij
als coach van Dames 4. Na vier weken
afwezig te zijn na een rugblessure kon ik
de dames weer voorzien van mijn
coachkunsten. Tijdens mijn afwezigheid
hebben de dames best wel goed
gepresteerd, twee keer winst en één keer
verloren. Op de ranglijst stonden ze 4e en
de tegenstander van vanavond stond daar
maar 1 puntje achter, dus het zou
vanavond best wel eens een spannende
wedstrijd worden, nou ik zal je vertellen
dat het dat ook werd.
We hadden vandaag een complete selectie
en wie de dames nog niet kent ik zal ze dan
maar even aan u voorstellen: Astrid, Afke,
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Julia, Leoniek, Marijke, Dy-enise en Lieke.
Zeven stoere meiden die ook nog eens
heerlijk kunnen volleyballen, lachen,
huilen en nazitten. Ach ja wat kun je als
coach nog meer wensen.
Vlak voor de wedstrijd kwam Rina van
dames 6 nog even polsen wat de prognose
was, ik zei 4-0, echt zei Rina, ja ik verwacht
een 4-0. Oh jouw prognose zei Rina, nou
volgens de Nevobo niet hoor zei ze, nee zei
ik, maar ik wel! Het werd uiteindelijk 3-1
voor ons, maar toch nog altijd beter dan de
prognose van Nevobo (3-2).
Welnu de wedstrijd was een thriller pur
sang. De eerste set begonnen we stroefjes,
er was niet echt een beleving in ons spel
terug te zien. Onnodige foutjes en de pass
was verre van goed. Die arme Dy-enise liep
van hort naar her om toch nog een goede
set-up te geven. De 1e set was een
spannende hoor het ging gelijk op, maar
opeens stond Compaen 23-22 voor en dus
maar ff een time-out aangevraagd. Effe de
koppies weer bij elkaar gestoken en
gezegd dat ze nu vooral niet moesten
opgeven. Nou dat heeft geholpen want

uiteindelijk wonnen we de set met 28-26,
zo de 1e was binnen nog drie te gaan.
De 2e set begonnen we goed en stonden zo
maar 7-3 voor, helaas kwamen de dames
van Compaen weer dichterbij en tegen het
einde van de wedstrijd hadden ze de
achterstand weer gelijkgetrokken, 19-19.
Over en weer werd er gescoord maar door
een goede servicebeurt van onze
tegenstander wonnen ze met 25-22, 1-1 in
sets. Beetje balen.

De 3e set was er één uit het boekje. Vanaf
het begin zaten we lekker in de wedstrijd
en zowel op mid en buiten werd er lekker
gescoord. Ik had wel gezegd dat ze meer
moesten gaan prikken want het hele
middenveld lag vrij. Nou gelukkig luisteren
deze dames wel en achter mekaar
scoorden we mooie puntjes met onze
prikballen, daar had Compaen niet direct
een antwoord op. Deze set werd prachtig
uitgeserveerd door Julia want ze scoorde 5
punten op rij en zo wonnen we met 25-20.
2-1 in sets, heerlijk nog één puntje nodig
voor de overwinning.
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De 4e set begon slecht voor we het wisten
stonden we 4-0 achter. Het werd zelfs nog
erger want het was op een gegeven
moment zelfs 9-3 voor Compaen. Ja dan
moet je als coach ingrijpen en zogezegd zo
gedaan. Na een time-out moest ik de dames
weer even wat moed inpraten want het
geloof was een beetje weg. Terug naar de
basis dames, vertelde ik en gewoon je ding
doen zoals je normaal gesproken ook doet.
Gewoon service terughalen en dan de druk
erop zetten met je eigen service. En wat
deden de meiden? Service terug en
Leoniek begon aan een mooie servicebeurt.
Wel 8 punten op rij, 11-9 voor ons. Het
spel ging van toen op en neer, maar toen
moest Afke serveren en liepen we mooi uit
naar 18-13, maar de dames van Compaen
gaven niet op en kwamen weer terug naar
21-21, jemig het zweet brak aan alle
kanten uit. Kom op dames niet opgeven en
juich voor elk punt. Met hangen en wurgen
trokken we alsnog de 4e set en de
wedstrijd naar ons toe, 25-23.

Poeh een zucht van verlichting na een
zware bevochten overwinning op onze
concurrent en tegelijk een mooi
verjaardagscadeautje voor Afke (jarig op
31/10 en samen met Astrid 100 jaar). De
vier punten zijn weer bijgeschreven de
dames doen nog steeds mee voor het
kampioenschap. 22 punten uit 6
wedstrijden betekend op dit moment een
mooie 2e plaats.

Mededelingen
Oliebollentoernooi:
Gerrit Entius Toernooi:
Op zaterdag 29 december a.s. vindt in De Opgang weer ons jaarlijkse
overbekende Oliebollentoernooi plaats.
Van 18.00 tot ongeveer 19.30 uur is het eerst aan de beurt aan de jeugd.
Neem gerust een broertje, zusje, ouder(s),
een vriendje of vriendinnetje mee.
Vanaf 19.30 uur kunnen de oudere jeugdleden en senioren zich bij de
wedstrijdleiding aanmelden voor deelname. Die maakt vervolgens
mixteams bestaande uit jeugd, senioren en recreanten. De wedstrijden
beginnen rond 20.00 uur en duren tot ongeveer 22.30 uur.
Daarna is het niet de bedoeling om meteen naar huis te gaan, maar om
samen in het Sportcafé een fantastisch feestje te bouwen.
Onze nieuwe leden worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn,
want deze avond mag je eigenlijk niet missen! Ook oud leden zijn welkom.
Schoolvolleybaltoernooi:
Op zaterdag 26 januari 2019 vindt in De Opgang weer het
Schoolvolleybaltoernooi plaats dat NIVO en Wham Wham jaarlijks
gezamenlijk organiseren.
Sinds vorig jaar is verplicht gesteld dat alle Wham Wham seniorenteams
voor dit toernooi 2 scheidsrechters dienen te leveren. De wedstrijden
worden gespeeld ongeveer tussen 09.00 en 14.00 uur. De scheidsrechters
krijgen t.z.t. een instructie over de spelregels e.d.
Alle aanvoerders wordt verzocht z.s.m. 2 scheidsrechters op te geven aan
Benno Cornelissen via: cornelissen68@zonnet.nl
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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!
Binnenkort volgt vanuit de organisatoren verdere informatie.
Bestuur:
Twee Bestuursleden volgen momenteel de Workshop “Besturen met een
Visie” die via de Nevobo wordt georganiseerd. Uitgangspunt hierbij is dat
Sterke Besturen een positieve invloed hebben op de verenigingen.
Onderdeel van de Workshop is dat er naar de toekomst toe doelen worden
gesteld incl. een uitwerking hoe daar te komen. Het Bestuur is met een
aantal Commissieleden aan het brainstormen om dit op papier te zetten
en te komen tot een nieuw Beleidsplan voor de komende 3 jaar. Mochten
jullie hiervoor tips/ideeën hebben, laat dat gerust aan één van de
bestuursleden weten.
De komende maanden zullen de leden over de ontwikkelingen hierin
nader worden geïnformeerd.

Dorpsveiling Zwaag 2018; een terugblik
Sinds een aantal jaar organiseert een heel
enthousiaste groep mensen een 2-jaarlijkse
dorpsveiling voor het verenigingsleven van
Zwaag.
Na onze succesvolle deelname in 2016 kregen
we ook dit jaar de voorkeur en mochten we
samen met nog 16 verenigingen uit Zwaag
meedelen uit de opbrengst.
De avond zelf was ook dit jaar weer het
hoogtepunt van een prachtige actie, die ons het
mooie bedrag van € 2500 heeft opgeleverd.
Met een leuke groep leden hebben we met
stijgende verbazing in een heel gezellige zaal
beleefd wat er allemaal wordt losgemaakt in
het Dorp Zwaag als het gaat om brede
sponsoring van een flink aantal verenigingen.
Na ruim 4 uur bieden op de meest
uiteenlopende kavels - van een meter bier met
bitterballen, een dag tuinieren, vliegen in een
Cesna sportvliegtuigje of een Tuba - werd ruim
na middernacht bekend gemaakt dat deze
avond het geweldige bedrag van 59.515 EURO
heeft opgeleverd. Naar verluid is dit bedrag
nog door een weldoener naar 60.000 Euro
afgerond. Wat een
geweldig succes !
Mede dankzij de
hulp van een aantal
leden,
die
respectievelijk
hebben
geholpen
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met
rondbrengen,
aanbellen,
aanbieden,
ophalen en wegbrengen
kijken wij met trots terug
op een zeer geslaagde
Dorpsveiling 2018.
Om jullie een indruk te
geven van het traject wat vooraf gaat aan die
fantastische avond van de Dorpsveiling hier
even een chronologisch overzicht
• 16 maart, onze aanvraag gaat de deur
uit naar de organisatie
• 24 maart, de mededeling: WE MOGEN
MEEDOEN
• 25 april, eerste samenkomst 17
uitverkoren
verenigingen
met
fotosessie
• 2 september, de 1e nieuwsbrief naar de
leden met informatie en een oproep
• 15
september,
huis
aan
huis
verspreiden van intekenformulieren
• 29 september, de 2e nieuwsbrief naar
onze leden over de Dorpsveiling met
een hulpvraag
• Tussen 1 en 5 oktober huis aan huis
ophalen van formulieren met mogelijke
kavels

•
•
•
•
•

16 oktober, verspreiden van de
catalogussen met de kavels
21 oktober, onze 3e nieuwsbrief om
vooral te komen op de Veilingavond zelf
27 oktober 9.30 uur verzamelen en
ophalen aangeboden kavels
DE AVOND VAN DE VEILING ZELF
28 oktober 11.00u verzamelen voor het
wegbrengen van de gewonnen kavels.

Het lijkt heel veel werk, maar mede dankzij de
aangeboden hulp hebben we het met plezier
gedaan,
Een tevreden en sportieve groet
Jan van den Bos en Jan Koen
Wil je nog wat foto’s of filmpjes terugzien kijk
dan op : www.dorpsveilingzwaag.nl

Zwaagse Volkslied
Ik heb in mijn knapzak kaas en brood
Ik heb in mijn weitas kruit en lood
Een pijpje in de mond maakt het hart gezond
Dat is ter ere van de vrolijke stond
Omhoog, omlaag, geef acht, vuur, blusseeeeeen

Geboortenieuws
Dit keer wel heel bijzonder geboortenieuws, want als 2 zussen uit de vereniging tegelijk van hun zwangerschap mogen genieten is dat zeker
het vermelden waard. Beide hebben 2 mooie zoons op de wereld gezet: Thijs en Sem.
Van harte gefeliciteerd met deze 2 toekomstige Wham Wham leden.
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Wist u dat…
♦

… de naam Wham Wham gekozen is omdat Wham! het geluid moet omschrijven dat men hoort bij het slaan van de bal.

♦

… Wham Wham over 2 jaar 50 jaar bestaat.

♦

… Wham Wham oorspronkelijk ook uit badminton en tafeltennis bestond, vandaar de naam omnisportvereniging Wham Wham.

♦

… het oudste lid van de vereniging momenteel Henny Bulsing is.

♦

… Chris Keizer het langste lid is (204 cm).

♦

… Jan Koen het langst lid is (45 jaar).

♦

… je al meer dan een jaar kan pinnen bij sportcafé de Opgang.

♦

… dat het spookt in de kleedkamers van de Opgang; de douches gaan soms zomaar aan.

♦

… Leoniek in 2 jaar al 6 fietsen heeft versleten, want op een oude fiets moet je het leren.

♦

… Dames 4 een gemiddelde lengte van 1,71 m heeft.

♦

… er altijd iemand aan je tafel komt zitten als je bitterballen of patat besteld in de Opgang.

♦

… Lieke op haar werk al meerdere volleybal blessures heeft gezien van mensen uit de vereniging.

♦

… de helft van Dames 4 op teamuitje naar Australië gaat.

♦

… bij de dorpsveiling één meter bier en bitterballen geveild is voor €1100,-

♦

… de poes van Marijke bevallen is.

♦

… de coach van dames 4 een Willy warmer voor zijn verjaardag heeft gekregen van een van onze teamleden.

♦

… het vaak gebeurt dat de schaal/beker die gewonnen wordt na een kampioenschap heel snel wordt verloren of kapot gaat.
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Even voorstellen: 10 jaar later
Jesper, trainer bij Wham Wham en zelf spelend bij
Nivo, is 10 jaar geleden geïnterviewd voor de
Whampie. Met de afsluitende vraag van toen: ‘ Hoe
zie je jezelf over 10 jaar?’ is nu de perfecte timing
om te zien of die voorspelling is uitgekomen.
Wat zijn je hoogtepunten van de afgelopen 10
jaar?

Ja, met, heel cliché, z’n ups en downs. Ik ben blij dat
ik het overzicht kan houden op mijn leven. Ik krijg
veel energie van leuke dingen, zoals mijn dochter
en volleyballen. Als ik een mindere dag heb, kan
dat mij weer vrolijk maken en dan ben ik gelukkig.
Wat is je keuze geweest om terug te gaan naar
Nivo?

Aan welke teams en bij welke verenigingen
geef je training?
Ik geef nu bij Wham Wham training aan MC1, DS2,
HS2, HS3 en DS3/4. Bij Nivo aan de MC1, MB2,
MB1, JB1 en DS1. Ook ben ik op zondagochtend
actief als hulptrainer bij de Westfriese
volleybalschool.
Uit welk team haal je de meeste voldoening?

Mijn dochter Meija, die 5 jaar geleden geboren is.
Dat heeft alles in mijn leven in positieve zin
veranderd. Ook ben ik erg trots op wat ik heb
bereikt qua werk. Ik geef volleybaltraining,
muziekles en ik ben muzikant. Allemaal hobby’s
waar ik mijn beroep van heb gemaakt.

Uit financiële overweging ben ik 6 jaar geleden
gestopt met volleybal bij Wham Wham. In de 3 jaar
erna heb ik training gegeven bij Nivo. Toen viel
daar het herenteam uit elkaar, de club had nog
maar 1 herenlid. Nivo heeft toen trainers gevraagd
om competitie te gaan spelen en daar ben ik op in
gegaan.

Ben je uiteindelijk geworden wat je dacht dat je
zou worden?

Wat is je goede herinnering van Wham Wham
van vroeger?

Nee. 10 jaar geleden wilde ik graag muziektherapie
gaan beoefenen, maar studeren was niet mijn
favoriete bezigheid, dus daar ben ik toen mee
gestopt. Tot een aantal jaar geleden heb ik
verschillende baantjes gehad en sinds 2 jaar kan ik
leven van de 2 banen die ik nu heb;
volleybaltrainer en muzikant/muziekdocent.

Het jaar dat ik in de JA speelde. We hadden toen
een heel leuk team, wat een vriendengroep was
geworden. Met veel nazitten en feestjes.

Wham Wham is een vereniging die veel
verschillende groepjes heeft, maar wel van de
leuke feestjes. De vereniging bestaat langer,
waardoor het meer leden van de oude garde heeft.
Nivo is een hechtere vereniging met meer
saamhorigheid, maar zitten minder na.

10 jaar geleden zei je dat je hoopte op een
gelukkig leven. Ben je gelukkig en wat maakt je
gelukkig?
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Wat is je grootste blunder?
Die is niet geschikt voor publicatie in de Whampie.
Met hoeveel meiden van Wham Wham heb je
gezoend?
Ook dat is niet geschikt voor publicatie, maar laat
ik het erop houden dat ik niet degene ben die de
meeste vriendinnen bij de vereniging gehad heb.

Uit de MC1 van Nivo haal ik de meeste voldoening,
omdat het een gemotiveerd en talentvol team is die
ik veel kan leren.
Wat is het verschil tussen Nivo en Wham
Wham?

Hoe zie je jezelf over 10 jaar?
Ik hoop dan op meer klussen als uitvoerend
muzikant. Graag zou ik ook nog training willen
geven, 2 avonden in de week.
Qua volleybal zou ik graag willen groeien met een
leuk team tot de promotieklasse.

Wham Wham Foute Party
Na maanden voorbereiden door Jos, Laurens,
Keelah,
Afke
en
Marijke
van
de
feestcommissie was het zaterdag 17
november eindelijk zover DE FOUTE Wham
Wham party!!
Het sportcafé werd met vlaggetjes en
ballonnen versierd, de foute kleding
aangetrokken, de dj draaide de eerste foute
muziek en het feest kon beginnen. De een
kwam met een gekke das, pruik en hoed, de
ander in een complete foute/gekke outfit. Zo
zagen we een Arabieren pak, lederhosen en
oktoberfest jurkjes, foute kersttruien en
pakken, vrolijk gekleurde rokjes. enz. enz.
Onze leden hadden allemaal behoorlijk veel
moeite voor gedaan om de prijs voor de
'foutste' outfit in de wacht te slepen.
Nadat Jorrit iedereen de eerste uren van
muziek had voorzien mocht onze ingehuurde
feest dj de rest van de avond van onze
favoriete foute nummers voorzien. Er werd
volop gedanst op K3, Snollebollekes, Abba,
Greece enz. enz.
Rond 24 uur werd de prijs (een hele meter
bier) uitgereikt aan Ruud voor de meest foute
outfit en konden we nog 2 uur doorgaan met
het meest foute en gezelligste Wham Wham
feest sinds tijden.
De feestcommissie kijkt terug een gezellige en
zeer geslaagde avond .
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Uit de oude doos: Oliebollen voorpret
29 december is het zo ver, het jaarlijkse
oliebollentoernooi. 25 jaar geleden vond het
oliebollentoernooi voor het eerst plaats en nog
steeds zetten we de traditie voort. Maar waar
tegenwoordig de oliebollen worden ingekocht,
werd er vroeger met bloed, zweet en tranen aan
gewerkt om alle zwetende volleyballers van een
zelfgemaakte oliebol te voorzien. Hier een
verhaaltje uit de oude doos van Aukje Brouwer, de
vrouw en moeder van 2 hardwerkende
oliebollenbakkers.
Begin december hebben ze het er al over. De
jaarlijks terugkerende giga-oliebollen-bakklus
moet weer geklaard worden. Ter geestelijke
voorbereiding worden er herinneringen opgehaald
over vroegere bakklussen. Zou het dit jaar weer zo
koud zijn? We moeten de frituurpan nog nakijken
want die gaf vorig jaar best veel problemen omdat
de brander niet helemaal jofel was. Is de ‘vaste’
bakploeg beschikbaar en willen die dit jaar ook
weer meehelpen bakken? Natuurlijk zeggen alle
bakkers weer volmondig JA, want tijdens het
bakken is het altijd al reuze gezellig. Wist u al dat
oliebollen bakken voor het Oliebollentoernooi van
WhamWham een echte mannenklus is? Nou ik wel,
want mijn ‘mannen’ bakken namelijk alletwee,
samen met de andere bakkers, de oliebollen bruin.
Je voelt in huis de spanning oplopen naarmate de
‘bakdag’ nadert. Ze zijn toch wel een beetje
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bezorgd. De weersberichten worden op de voet
gevolgd. Nee he, het gaat de komende week van +8˚
naar -4˚! Staan we weer te blauwbekken de hele
dag in de schuur van Gerrit (want daar worden de
bollen gebakken namelijk). Gerrit is er ook een
hele dag druk mee, al dat volluk over de vloer.
Maar gezellig is het wel. Biertje erbij natuurlijk,
anders kun je geen 300 oliebollen bakken. Dat trek
je niet zonder bier (aldus de kenners).
Na 6 uur bakken komen mijn ‘mannen’ al stinkend
weer thuis. In een mum van tijd ruikt het hele huis
naar oliebollen. Manlief vlucht gelukkig direct, een
berg kleren van zich afstropend, naar de douche.
Als ik vijf minuten later de badkamerdeur
opendoe, loop ik tegen een muur van
oliebollenlucht op. Daar waren zijn kleren dus
gebleven, in de badkamer. Zoonlief doet ook nog
even een donatie op deze oliebollenhoop die ik, uit
pure noodzaak, maar direct compleet de
wasmachine ingooi. Gesorteerd op geur dit keer en
niet op kleur.
Zoonlief heeft geen tijd meer om te douchen, zijn
toernooi begint om 6 uur en hij moet nog racen om
op tijd bij de sporthal te zijn. Dat zullen zijn tegenen medestanders wel leuk vinden, zo’n
welriekende speler (maar dit blijkt achteraf wel
meegevallen te zijn).

Aangestoken door het enthousiasme van de
bakkers gaan wij natuurlijk ook nog even kijken bij
het oliebollentoernooi. Al was het alleen maar om
ook zo’n oliebol te proeven waar ons hele huis
momenteel naar stinkt (oké, dit is lichtelijk
overdreven).
In de kantine krijg ik aanwijzingen welke bol ik het
beste kan nemen. Doe die zwarte maar niet, toen
was de olie een beetje te heet. Die andere zijn beter
gelukt. Het is best lol hebben als je even in de
kantine gaat zitten en er druppelsgewijs allemaal
volleybalfanaten binnen komen om ook een
bolletje mee te pikken. Het gonst namelijk de hele
tijd : “Wie hebben dit jaar de oliebollen gebakken?
Zijn ze lekker? Ziet er weer goed uit!”.
Ik zeg niets maar ik geniet volop. Als ik al die
mensen en kinderen zo zie smullen van de
oliebollen, dan ben ik best een beetje trots op de
oliebollenbakkers die dat wederom voor elkaar
gebakken hebben.
En, volgend jaar weer? Dat kan natuurlijk alleen als
de club weer een Oliebollentoernooi organiseert
maar ik weet zeker dat mijn mannen weer graag
van de partij zijn.
En ach, dat moet toch ook kunnen, zo 1 x per jaar
een oliebollenhuis. Het begint al bijna een traditie
te worden.

Recept voor de feestdagen: Oliebollen
Om

Omdat de feestdagen weer in aantocht zijn en
het, zoals hierboven te lezen is, altijd leuker (en
lekkerder) is om zelf oliebollen te maken,
hopen we dat jullie allemaal de handen uit de
mouwen gaan steken eind december. Hieronder
een overheerlijk recept voor oliebollen.
Ingredienten
Voor de oliebollen
1 grote goudrenet
50 gr sukade (optioneel)
50 gr gekonfijte sinaasappelsnippers
(optioneel)
100 gr krenten
200 gr blanke rozijnen
200 gr donkere rozijnen
1 l melk, lauwwarm
80 gr verse gist
1 kg bloem
20 gr zout
45 gr witte basterdsuiker
1 citroen, rasp
Verder nodig
zonnebloem- of arachideolie, om in te frituren
poedersuiker

Bereidingswijze
Schil de goudrenet en verwijder de klokhuizen.
Snijd ze in blokjes van een halve centimeter.
Snijd ook de sukade en gekonfijte sinaasappel
in kleine stukjes. Was de krenten en de rozijnen
en laat deze goed uitlekken in een vergiet. Zorg
ervoor dat alles op kamertemperatuur is
voordat je met het beslag gaat beginnen.
Schenk 100 gram van de lauwe melk in een
kommetje en verbrokkel daar de gist boven.
Roer dit door tot alle gist in de melk is opgelost.
Doe de bloem in een grote kom en maak in het
midden een kuil. Strooi het zout aan de
buitenkant van de bloemrand en de
basterdsuiker en de citroenrasp in het kuiltje.
Giet dan de gistoplossing op de suiker en begin
van het midden uit te mixen. Voeg geleidelijk
aan de rest van de melk toe en blijf mixen met
de deeghaken of klop het met een houten lepel
tot een glad beslag. Het beslag moet vloeiend
zijn.
Voeg nu de rozijnen en overige vulling toe aan
het beslag. Klop alles met een houten lepel tot
een luchtig beslag. Laat het beslag afgedekt met
een vochtige doek 1 uur rijzen op een warme
plek.

De oliebollen bakken
Verwarm de olie voor op 180 °C in een
frituurpan of grote gietijzeren pan. Roer voor
gebruik het beslag nog kort door. Schep met een
ijslepel mooie bollen van het beslag en laat die
in de hete olie glijden. Doe de pan niet te vol,
zodat de oliebollen nog vrij liggen en zich
kunnen keren; want als een oliebol bruin is aan
de onderkant, draait hij vanzelf. Bak ze
ongeveer 6 à 7 minuten.
Neem de oliebollen met een schuimspaan uit de
pan en laat ze uitlekken op een paar lagen
keukenpapier. Bestuif de oliebollen royaal met
poedersuiker.
Tips
•

•
•

•
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Zorg ervoor dat de melk op
lichaamstemperatuur is. Als de melk te
koud is rijst het beslag niet goed, is het te
warm dan heb je het risico dat je het gist
dood en ook dan zal het beslag niet
rijzen.
Laat het beslag afgedekt op een warme
en tochtvrije plek rijzen.
Haal de ijslepel voor het scheppen door
het beslag even door de olie, dan laat het
beslag makkelijker los.
Houd de temperatuur van je olie goed in
de gaten en doe niet teveel oliebollen per
keer in de pan.

Evenementenkalender
Oliebollentoernooi
29 december 2018
Jeugd: 18.00 uur
Senioren: 20.00 uur
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Scholentoernooi
26 januari 2019
Tijd: 09.00-13.00 uur

Holland Top Jeugd
3 februari 2019
Vanaf 09.00 uur

Gerrit Entius Toernooi
9 maart 2019
Aanvang: 19.30 uur

