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Voor jullie ligt alweer de 3e Whampie nieuwe stijl, ditmaal gemaakt door Dames 1. Mooi om te zien dat
velen op deze manier hun talenten kunnen etaleren.
Voor de meeste teams zit het seizoen er al vrijwel op, maar onze Dames 5 speelt op zaterdagochtend
20 april 2019 in de Westfrieslandhal nog PD-wedstrijden voor een plek in de 2e klasse. Een mooie
gelegenheid om hen te komen aanmoedigen!
Afgelopen week werden ook wij verrast met de mededeling dat de Burgemeester m.i.v. 5 april het
Sportcafé De Opgang voor een periode van 8 weken heeft gesloten. Jan van den Bos heeft bij de
Raadsvergadering nog een vurig pleidooi gehouden voor de belangen van de hierdoor getroffen clubs,
maar dat heeft de Burgemeester niet op andere gedachten gebracht. Nog bedankt Jan voor jouw inzet
hierin! Voor een aantal activiteiten waarbij een kantine onmisbaar is, wijken wij de komende tijd uit
naar andere sporthallen (zie hiervoor ook de activiteitenkalender in deze Whampie), tijdens de
resterende trainingen is er in de hal van De Opgang een beperkt aanbod aan drinken beschikbaar.
Inmiddels zijn het Bestuur en de Technische Commissie al weer volop bezig met de voorbereidingen
voor volgend seizoen en vóór 12 mei moeten aan de Nevobo al weer de aantallen teams worden
opgegeven.
Het laatst geplande Gerrit Entiustoernooi moest helaas wegens een tekort aan inschrijvingen worden
afgeblazen. Omdat wij de naam Gerrit niet verloren willen laten gaan, heeft het Bestuur besloten het
afsluitende mix toernooi het Gerrit Entius slotmix toernooi te noemen. Dit wordt gehouden op
zaterdagavond 18 mei in Sporthal De Kreek. Hieraan kun je zowel met een (sponsor)team meedoen,
maar ook individueel. Nadere info hierover volgt z.s.m.
Een andere belangrijke datum is woensdag 15 mei 2019, dan hebben wij onze jaarlijkse
ledenvergadering, aanvang 20.00 uur. De locatie hiervan wordt nog nader bekend gemaakt.
Tot slot een laatste datum: zaterdag 14-09-2019. Dan plannen wij ’s middags in De Opgang weer voor
(bijna) alle teams oefenwedstrijden ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zet deze data alvast in je
agenda!
Henk Snoeijer

Van de redactie:
Dit Whampie is samengesteld door Dames 1.
In deze editie treffen jullie aan:
- Voorstelrondje
- Wedstrijdverslag
- Wist je dat ……….
- Let’s go to the beach!
- Avondje De Klinker
- CMV-jeugd
- Op naar het eiland
- Evenementenkalender

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. Wij geven het stokje door aan :

de Recreanten
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Bestuursmededelingen
De Opgang:

Stichting BNO:

Het Sportcafé is op last van de Burgemeester
gesloten tot eind mei. In de hal van de Opgang is
tijdens de trainingsavonden in beperkte vorm
drinken (koffie/thee/fris/blikjes bier) te koop.
Teams kunnen eventueel naar eigen behoefte
ook zelf eten/drinken meenemen, de vereniging
regelt dit niet!

Wij hebben een uitnodiging van deze Stichting
ontvangen om op zondag 19 mei a.s. als
vereniging deel te nemen aan een sportdag in de
wijk Bangert en Oosterpolder. Deze duurt van
13.00 – 17.00 uur en is bedoeld om kinderen in
de leeftijd van 7 – 14 jaar uit deze wijk kennis te
maken met verschillende takken van sport.
Wij kunnen op één van de 6 beschikbare
buitenveldjes onze sport en vereniging promoten
en hebben onze deelname inmiddels toegezegd.
Daar hebben wij natuurlijk wel de hulp van
vrijwilligers bij nodig in de vorm van:

Opzegging lidmaatschap:
Hierbij wordt nog eens nadrukkelijk vermeld, dat
als iemand zijn lidmaatschap wil opzeggen dit
schriftelijk moet gebeuren bij onze
penningmeester Jan v.d.Bos. Gebruik hiervoor
het opzegformulier dat op onze website staat. De
opzegging dient te gebeuren vóór 1 juni a.s., zo
wordt de inning van de contributie tijdig
beëindigd.
Alleen een mededeling op het enquete formulier
dat je stopt is dus niet voldoende!

- pr-activiteiten (zoals uitdelen flyers)
- opbouwen en afbreken volleybalveld
- jeugdtrainers om kinderen te begeleiden
Laat aan één van de Bestuursleden weten als je
de helpende hand wil bieden. Het zou natuurlijk
mooi zijn als leden uit de wijk zelf hierbij willen
helpen!

Eerst even voorstellen
Voor sommigen is het team van Dames 1 al
bekend, maar voor anderen hebben wij nog
een onbekend gezicht. Daarom willen wij ons
eerst nog even aan jullie voorstellen:
Kim (nr. 6)
Hoi allemaal!
Ik ben Kim de Vries, 26 jaar, en ik ben in
februari 2004 begonnen met volleyballen bij
Wham Wham. Na een half jaartje bij de
mini’s en trainingen van Roland, kwam ik in
de C-jeugd terecht bij Martin. Zoals jullie
wellicht weten, ben ik nog steeds niet van
hem af ;). Zo ook speel ik al die tijd al als
diagonaal met rugnummer 6 en speel ik nog
steeds met Judith in het team. Wel zo gezellig
dat we de laatste wedstrijd van dit seizoen
dan ook samen als geblesseerden op de bank
zitten! :)
Ook handig om te weten: sinds 2016 ben ik
wedstrijdsecretaris senioren, dus bij mij kun
je terecht wanneer er bijvoorbeeld een
wedstrijd verplaatst moet worden (Liever
niet natuurlijk, haha!).
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Judith (nr. 1)
Hoi, ik ben Judith, 25 jaar, en speel de positie
B1. Ik speel al zo lang als ik mij kan
herinneren bij Wham Wham. Ik ben
begonnen in de mini’s. In de C’s zijn we
kampioen geworden, maar het absolute
hoogtepunt in mijn jeugdcarrière was dat wij
als A’s het Holland Top Jeugdtoernooi
hebben gewonnen! Wat dit extra bijzonder
maakte was dat dit ons laatste jaar was dat
wij mee mochten doen. Na de jeugd ben ik in
dames 1 terecht gekomen. Een groot deel
van deze looptijd heb ik allemaal met
dezelfde meiden mogen doen, van deze
groep zijn nu alleen Kim en ik nog over.
Helaas mis ik het einde van dit seizoen door
een operatie aan mijn oor. Natuurlijk ben ik
de laatste wedstrijd als supporter op de
tribune te vinden! Een droom van mij is om
nog een keer de 3e divisie te halen met
dames 1.

Eerst even voorstellen
Karin (nr. 4)
Hoi, ik ben Karin. Ik ben geboren in
Amsterdam en op mijn zevende naar Zwaag
verhuisd. Ik volleybal sinds mijn 16e jaar,
voordien zat ik op turnen. Eerst ben ik bij
Wham Wham begonnen en daarna heb ik bij
Ace in Amsterdam gespeeld. Vervolgens ben
ik via Nivo weer bij Wham Wham
teruggekeerd. Ik ben getrouwd met Martin
en heb twee kinderen Judith en Ruben.
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Elze (nr. 2)
Hoi allemaal, ik ben Elze Boon, 24 jaar en
woon samen met mijn vriend in de
binnenstad van Hoorn. Op dit moment ben ik
werkzaam op de OSG West-Friesland als
biologie docent. Ik speel nu zo’n twaalf jaar
volleybal bij Wham Wham. Naast volleybal,
struin ik graag stranden in Nederland, maar
ook in het buitenland af naar schelpen.
Verder vind ik het leuk om een ronde te
skeeleren of fiets ik graag een mountainbike
parcourtje.

Anouk (nr. 7)
Hey, ik ben Anouk ik ben 17 jaar oud. Ik zit
nu in 5 vwo op het Copernicus. Ik zit in
Dames 1 en ik speel daar op de
middenpositie. Ik geef elke donderdag
training aan de cmv-jeugd en dat doe ik met
veel plezier. In de zomer ga ik graag naar
festivals met mijn vriendinnen. Verder werk
in bij de Dekamarkt op de bloemenafdeling.

Eerst even voorstellen
Annabel (nr. 9)
Hallo allemaal, mijn naam is Annabel Dekker
en ik ben 24 jaar oud. Ik speel volleybal bij
Wham-Wham sinds ik zo’n 8 jaar oud was.
Voor mijn studie Bio-medische
wetenschappen en later Bioinformatica heb
ik een aantal jaar in Diemen gewoond, waar
ik toen volleybal heb gespeeld bij rivaal
Smashing ’72 D1. Na het afronden van mijn
opleiding heb ik een baan bij Enza Zaden als
bioinformaticus in Enkhuizen gevonden. Ik
vind mijn baan erg leuk en daardoor woon ik
nu weer gezellig in Hoorn. Gelukkig was ik
nog steeds zeer welkom bij mijn oude
vertrouwde D1.
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Iris (nr. 8 én nr. 10)
Hoi allemaal, mijn naam is Iris, ik ben 21 jaar
en ik speel dit seizoen voor het eerst bij
dames 1. Ik speel hier meestal op midden,
maar de afgelopen tijd heb ik ook als libero
gespeeld. Naast volleybal studeer ik
psychologie aan de VU in Amsterdam en ben
ik werkzaam bij DEEN in de Huesmolen, wat
ik allebei met plezier doe. Ook ben ik actief
bij mijn studievereniging en hou ik ervan om
met vrienden een drankje te doen of af te
spreken. Ik hoop dat ik nog vele jaren met
plezier kan blijven volleyballen, zodat ik kan
blijven groeien en er mijn energie in kwijt
kan.

Emma (nr. 5)
Hoi allemaal, mijn naam is Emma en ik ben
18 jaar oud. Wanneer ik ben begonnen weet
ik even niet meer, maar ik speel nu sinds 2
jaar bij dames 1 van Wham Wham als
spelverdeler. Ik studeer Geneeskunde in
Amsterdam waar ik enorm veel plezier in
heb. Verder drum ik in een band en werk ik
in het Dijklander Ziekenhuis als
voedingassistente. Naast dit alles houd ik erg
veel van lachen, gezelligheid en af en toe een
drankje ;). Ik heb super veel zin in het beachvolleybalseizoen. Hopelijk tot dan!

Eerst even voorstellen
Linda (nr. 3)
Hallo, ik ben Linda Snoeren-van Petegem en
ik ben getrouwd met Ron en heb 3 kinderen.
Op de leeftijd van 11 jaar ben ik begonnen
met volleyballen bij de Hoornse club T.O.G.
Dit betekende Tot Ons Genoegen. Daarna ben
ik gaan spelen bij HSV-sport. Verder heb ik
bij Madjoe en Nivo gespeeld en zit ik nu de
laatste jaren bij Wham Wham. Dit jaar
volleybal ik dus alweer 40 jaar (met 3
tussenstops door zwangerschap). Ik kom uit
een echt volleybalgezin. Mijn ouders, broer
en zus volleybalden ook, dus ik werd alle
weekenden meegenomen naar de sporthal.
Ik heb een opleiding gedaan voor
ziekenverzorgster en heb dit 23 jaar gedaan.
Daarna ben ik verder gaan leren en ik werk
nu als doktersassistente op de
polikliniek Gynaecologie in
Amsterdam. Ik hoop nog lang te
kunnen blijven volleyballen,
want tja wat moet je anders...;-),
Het spelletje blijft gewoon leuk.
Verdere hobby’s zijn foto’s
maken, op mijn tablet spelen en
in mijn tuin rommelen.
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Martin (coach en trainer)
Karin en ik zijn in 1993 vanuit Amsterdam
naar Hoorn verhuisd. Ik ben meteen bij
Wham Wham gaan spelen in het 1e
herenteam. Nu Arjan Schipper naar het 2e is
gegaan ben ik het langst spelende H1 lid… Ik
weet niet meer welk jaar ik ook training bij
Wham Wham ben gaan geven maar in het
seizoen 1997-1998 gaf ik al training aan D
1+2 en Dames 6. Nadat Judith ook op
volleybal ging en ik wat opmerkingen had
gemaakt over de trainingen en of
wedstrijden, ben ik ook Judith bij Wham
Wham training gaan geven. Sinds het seizoen
2001-2002 ben ik trainer geweest van Judith
en Kim de Vries van af de D’s (het huidig
CMV 6) t/m het huidige dames 1. Ik vind het
bijzonder om dit traject
meegemaakt te hebben,
met als hoogtepunten
kampioen C-jeugd, winnaar
Holland Top Jeugdtoernooi
Meisjes A in de editie 20092010, deelname aan de
nationale Meisjes Acompetitie, en promotie

naar de promotieklasse waar we nu al jaren
een vaste waarde zijn. Vooralsnog geef ik
met veel plezier training aan de diverse
teams bij Wham Wham, al zal dames 1 toch
een speciale plaats blijven innemen.

Wham Wham vs. Tevoko
Zaterdag 30 maart was een heerlijke
voorjaarsdag welke dames 1 van Wham
Wham in de sporthal door ging brengen. We
speelden tegen D1 van Tevoko uit Texel. Dit
was de 2e keer in korte tijd, want op 2 maart
waren wij op Texel geweest (zie pag. …)
Om 12u verzamelden wij in de Opgang om
gezamenlijk het veld klaar te zetten en ons
voor te bereiden op de wedstrijd. Deze
wedstrijd wilden wij natuurlijk winnen zodat
wij ons dan ‘save konden spelen’ van de PDwedstrijden. Gelukkig hadden we hulp
gekregen van Jessie, Chagnaz, Sanne, Keelah
en Jacintha. Dit hadden we hard nodig,
aangezien we ook met wat blessureleed
zaten. Judith en Kim konden het seizoen
helaas niet afmaken, maar zij waren er wel
om ons vanaf de kant te steunen. Bij deze
ook nog van harte beterschap! In september
gaan we weer heerlijk knallen met z’n allen.
Met dit volledige team hebben we ons dus
hard ingezet om Tevoko met 4-0 weer naar
het eiland terug te sturen. Tevoko is de
degradant in onze poule, dus we dachten dat
dit wel zou moeten lukken.
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Ondanks dat ze onderaan staan was Tevoko
echter niet bereid om ons de punten cadeau
te geven (en terecht ;-)). Met hun altijd
babbelende spelverdeler (ouwe rot in het
vak) probeerde ze haar teamgenoten in de
aanval te krijgen. Met soms een snelle bal. Af
en toe lukte het om met een diepe of
moeilijke service ons onder druk te krijgen,
maar ook wij bleven vechten voor ieder bal
en hadden hun ook onder druk met goeie
services en aanvallen.

Woensdag 3 april speelden we tegen Dinto
D2 (nummer 8) en zaterdag 13 april spelen
we nog 2 tegen de nummer 10, namelijk
VCH. We hadden minimaal één set nodig om
zeker te zijn van een veilige plek. Gelukkig
wisten we op 3 april zelfs twee sets te
winnen en zijn we nu zeker van een plek ver
van de PD-wedstrijden. Wij gaan nog strijden
tijdens de laatste wedstrijd op zaterdag 13
april, en hopen jullie dan terug te zien op de
tribune!

Helaas lukte het niet om met 4-0 te winnen.
We verloren de laatste set… Met 3-1 winnen
was goed, maar 4-0 was fijner geweest.
Doordat we die ene set nog aan Tevoko weg
hadden gegeven, hadden we nog kans om
nummer 10 te worden aan het einde van het
seizoen.

Linda

Wist je dat…?

De puzzel van de
vorige Whampie
gewonnen is door
Julia en Ester!

De oranje dames
spelen van 28 t/m 30
mei de volleybal
Nations League in
Apeldoorn.

De Amerikaan
William G. Morgan
de bedenker is van
het volleybal spel.

D5 heeft 4-12-18 een heel mooi
gedichtje van de Sint ontvangen.
Ze tasten nog steeds in het
duister, hoe kwam Sint aan deze
informatie!

27 T/m 30 juni 2019 is
er weer het jaarlijkse
beachvolleybaltoernooi
op de Rode steen.

Keelah uit dames
2 heeft als
lievelingskleur
olijfgroen en
felrood.
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Nicole Koolhaas uit het oranje
team is de langste speelster uit
het team. Ze is 1 meter 98!
geboren in 1991 en speelt op
midden.

De beachvolleybal trainingen
in Blokker er alweer snel
aankomen. Houd het goed in
de gaten en geef je op!!

De recreanten zijn dit jaar weer
naar Lille geweest, ze hebben
daar een competitiedag tegen
Franse teams gehouden. Ze
hebben erg genoten.

Bas van Oyen doet
iedereen de groeten.
Hij was het oudste
lid van Wham
Wham en trainer
van de recreanten.

De bestuursvergadering
van 10 april is verplaatst
naar 19:00 tot 21:00 u.
zodat iedereen voetbal van
Ajax kan kijken.

Dames 1 wil alle invallers die de
afgelopen weken bij de
wedstrijden hebben ingevallen
heel erg bedanken!!

Let’s go to the beach!
Beste zalers, hier volgt een grote
aankondiging... Het volleybal seizoen zit er
bijna op. Sommigen zijn blij met de pauze,
maar bij anderen begint het ongetwijfeld al
snel weer te jeuken. Gelukkig is er een goede
oplossing voor, namelijk beachvolleybal! En
wat ook fantastisch is; hiervoor hoef je geen
kilometers af te leggen naar de ‘beach’. Nee,
dit kan gewoon om de hoek in Blokker. Al
snel worden de beachvolleybal velden in
Westerblokker weer geopend. Hierdoor kan
gedurende de gehele zomer volleybal
gespeeld worden op prachtige zandvelden.
Wham-wham beach wordt al jaren begeleid
door Martin Siregar die op dinsdag en
donderdag leerzame en intensieve training
geeft. Er zijn voor zowel jong als oud op alle
niveaus trainingen beschikbaar. Naast
trainingen kan er op de andere dagen ook
vrij worden gespeeld. Ook worden er
geregeld toernooitjes georganiseerd, waarbij
na afloop vaak gezellig kan worden
geborreld. Als ultieme test kun je je opgeven
voor het Rode steen toernooi in Hoorn. De
toernooi inschrijvingen voor alle niveaus zijn
al sinds 1 april geopend, dus wees er snel bij!
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Velen beschrijven de buitentrainingen als
relaxed en ongedwongen, maar toch
fanatiek. En met het prachtige weer wat ons
te wachten staat is er toch niks leukers om
buiten actief bezig te zijn?
De eerste Beach training is gepland op
donderdag 9 mei. Er zijn 18 trainingen, dus
de laatste training zal op donderdag 11 juli
zijn. Elk jaar is het weer een grote klus om
alle velden speelklaar te maken en aan het
einde van het seizoen weer af te dekken. We
nodigen jullie dan ook uit om hierbij te
helpen indien je je hebt opgegeven.
Vanaf dinsdag 16 april is het mogelijk je op
te geven via whamwhambeach@gmail.com.
Indien er geen instructiemail naar je is
verstuurd op 16 april, kun je ook een
aanvraag naar bovenstaand adres sturen.
Ondanks dat iedereen welkom is, is er niet
oneindig plek op de velden. We zien jullie
graag in grote getalen op donderdag 9 mei!

Trainingstijden (onder voorbehoud van het
aantal aanmeldingen) zijn:
16:00 – 17:00
CMV 2/3 – CMV 4
17:00 – 18:00
CMV 6 – U14
18:00 – 19:30
U16 – U18
19:30 – 21:00
Senior

Waar denk jij aan bij de ideale avond?
Voor ons van Heren 1, Heren 2, Dames 1 en
Dames 2 was dat wel duidelijk: lekker eten
en drankjes drinken met een hele groep
mensen van volleybal! Zogezegd, zo gedaan:
op zaterdag 31 maart, na een succesvolle
wedstrijdreeks met winst voor alle vier de
teams, was het dan eindelijk zover. Na een
aantal drankjes in de kantine om onze
overwinningen te vieren, verzamelden we
met 23 man in De Klinker.
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Eenmaal daar ging de pret verder: de
drankjes vloeiden rijkelijk (hoeveel
Skuumkoppe ook al weer?) en het
enthousiasme groeide nóg verder toen er
nacho’s vooraf kwamen. Met de beperkte
maar ruim voldoende keuze uit kipsaté,
hamburgers of vegetarische hamburgers,
konden we goed gevuld ons feestje
voortzetten.

Omdat ook met de vegetariërs, glutenvrijen
en lactose-intoleranten rekening was
gehouden, kon iedereen het naar zijn zin
hebben. Van spelletjes grapjes, liedjes raden
en intieme gesprekken tot discussies ging de
avond verder tot in de late uurtjes, waarna
iedereen uitgeput maar voldaan weer
richting huis ging, nu al uitkijkend naar ons
volgende etentje.

De CMV-jeugd
De cmv-jeugd traint op dinsdag en
donderdag in de kleine zaal in de Opgang. Ze
trainen altijd met heel veel enthousiasme. Er
komen steeds meer jonge leden bij, wat heel
leuk is omdat we dan veel leuke teams
kunnen maken. Wij hebben hier bij Wham
Wham teams van cmv 3, cmv 4 en cmv 6.
Hier is het interview met Kristel. Kristel
speelt bij CMV 4 en krijgt training op dinsdag
van Aline en op donderdag van Martin en
Anouk. Ze is altijd heel fanatiek en
enthousiast.

Hoe lang speel je al bij Wham Wham?
Ik speel 1 jaar bij Wham Wham, sinds 2017.
Wat vind je van Wham Wham?
Ik vind het heel leuk hier, omdat ik veel
vrienden heb.
Wat vind je het allerleukste van Wham
Wham?
Ik vind eigenlijk alles wel leuk hier.
Wat vind je van de trainingen?
Ook goed, ik doe graag mee met de
trainingen.
Waarom heb je voor Wham Wham gekozen?
Mijn zus zat ook op volleybal en vond het
heel leuk. Ik wilde ook op een sport en toen
heb ik ook voor Volleybal gekozen. Nu vind
ik het ook heel leuk.
Wat is je leukste ervaring wat je hier hebt
meegemaakt?
Ik vind het leukste om partijtjes te spelen.
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Op naar het eiland
Op 2 maart mochten wij aantreden tegen
Tevoko op Texel. Eigenlijk stond deze
wedstrijd al in november 2018 op de
kalender, maar de wedstrijd was op verzoek
van de Texelaars verplaatst naar maart
2019.
Al vroeg moesten we verzamelen want de
boot van half 12 zou ons naar Texel brengen,
zodat we op tijd in de sporthal zouden zijn,
waar de wedstrijd om 13.45 uur gepland
stond. Zodoende werd de reis om ongeveer
10.45 aanvaard. We waren keurig op tijd
voor onze boot. Na een voorspoedige
bootreis en bustocht, bleek echter dat de
wedstrijden die voor ons gespeeld zouden
worden, niet doorgegaan waren. Het gevolg,
sporthal nog op slot…….
Na enige tijd kwam er dan toch iemand om
de deur open te doen, die vond dat we toch
wel erg vroeg aanwezig waren. Hij was zelf
tot 5 uur in de ochtend bezig geweest en
dacht lekker uit te kunnen slapen.
Toen dit avontuur was afgelopen begonnen
we aan de wedstrijd, die erg goed voor ons
verliep. We hadden Leoniek mee voor
versterking op het midden en dat betaalde
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uit. Leo zat lekker in de wedstrijd en pakte
heel wat puntjes voor ons mee!
Een soepele winst in de eerste 2 sets werd
toch weer gevolgd door het onvermijdelijke
dipje. Hierdoor maakten we de 3e set
spannender dan zou moeten. Gelukkig
wisten we toch op tijd de punten binnen te
halen en wonnen we de 3e set waarna ook de
4e in ons voordeel werd beslecht. Lekker 5
punten binnen! Na onze wedstrijd moest ook
nog H2 hun wedstrijd spelen en ook zij
waren aan de winnende hand.

Om half 5 was het weer tijd om naar Hoorn
terug te keren, maar als beloning voor de 4-0
overwinning mochten we eerst nog iets
lekkers halen bij de MacDonalds. We hebben
inderdaad de vestiging in Den Helder even
onveilig gemaakt en onze honger gestild met
MacWraps, Burgers, frietjes en milkshakes.
Na een lange dag kwamen we rond half 7
moe maar voldaan weer thuis.

Evenementenkalender
Laatste wedstrijden
13 april 2019
Aanvang 13.30 uur

Sporthal Zwaag

GE Slot-mix toernooi
18 mei 2019
Aanvang 19.30 uur

Sporthal De Kreek

Holland Top Jeugd
14 april 2019
Vanaf 09.00 uur

Westfrieslandhal, Wognum

Beachvolleybal
toernooi
27-30 juni 2019
Vanaf 09.00 uur

Roode Steen, Hoorn

Volleybalvereniging Wham Wham

PD-wedstrijden (o.a. D5)
20 april 2019
Aanvang 10.00 uur

Jaarvergadering
15 mei 2019
Aanvang 20.00 uur

Westfrieslandhal, Wognum

Locatie nog niet bekend
Blokker

Oefenwedstrijden
14 september 2019
Van 13.00-17.00 uur
09.00 uur

Sporthal De Opgang

