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Van de voorzitter, 

De start van een nieuw seizoen! De vakantie is alweer achter de rug, de 

scholen zijn weer begonnen en het nieuwe volleybalseizoen staat inmiddels  

weer voor de deur. Een ieder is, als het goed is, alweer volop aan het 

trainen om met elkaar een topprestatie neer te zetten.  Hopelijk mogen we 

weer diverse kampioenschappen verwelkomen dit seizoen.  

Ook aan het begin van dit seizoen zijn er “nieuwtjes” te melden binnen de 

vereniging. Allereerst verwelkomen we Max Smidt welke de leiding heeft 

over heren 1. Daarnaast verzorgt Max ook de training voor jongens A. We 

wensen Max veel succes voor komend seizoen.  

Na een lange zoektocht naar een nieuwe trainer/coach voor dames 1 is het 

helaas niet gelukt om hiervoor iemand aan te trekken van buiten de 

vereniging. Gelukkig hebben we Johan Timmer bereid gevonden om de 

trainingen te verzorgen voor de dames. Ook Johan wensen we veel 

succes.  

Naast bovenstaand wensen we natuurlijk alle trainers en/of coaches succes 

voor komend seizoen. Daarnaast zijn ook weer de “kanjertrainingen” van 

start gegaan wat een groot succes blijkt te zijn. Top dat dit ook dit seizoen 

allemaal weer mogelijk is.  

Dit seizoen hebben we ook weer een 3-tal jubilarissen welke 25 jaar lid zijn. 

Edwin en Diana de Jong en Corine van de Giessen proficiat! Daarnaast 

bedanken we speciaal Edwin en Diana voor hun inzet binnen de vereniging 

en Nevobo en hopen jullie nog vele jaren te mogen zien binnen onze 

vereniging. Helaas heb ik vernomen dat Leo Visscher heeft besloten een 

punt te zetten achter zijn illustere carrière als volleyballer bij OKK’70. 

Bedankt voor de mooie jaren als volleyballer en vrijwilliger.  

Ook wil ik Ina van Vliet bedanken voor alle jaren waarin zij zich heeft 

ingezet binnen de tc. Gelukkig blijft Ina wel actief binnen de vereniging bij 

o.a. de cmv en jeugdcommissie.  

Rest mij verder nog jullie een sportief seizoen 2015/2016.  

Jurgen Adriaanse 

Waarnemend voorzitter. 

Technische Commissie  

Als tc hebben  we geprobeerd voor alle teams een trainer en coach te 

vinden, helaas is dit nog niet voor ieder team gelukt, maar daar doen we de 

komende weken ons best voor om dat nog voor elkaar te krijgen. 

Verder is het jammer dat er nog best wel veel spelers af hebben gezegd 

net voor of na de vakantie, zodat er weer wat moest worden geschoven in 

AGENDA 

 03-10 CMV toernooi 

 19-10 start micro 

THUIS WEDSTRIJDEN 

Week 38 

 18-9 JA1 Volley M’kerk 

 18-9 MA1 AVVA 

 18-9 JB1 Volley2B 

 18-9 D2 SNA 

 19-9 JC1 SNA 

 19-9 CMV 6 Meteoor 

Week 39 

 25-9 MA1 De Burgst 

 25-9 D2 AVVA 

 25-9 H2 Voltena 

Week 40 

  Geen thuiswedstrijden 

Week 41 

 09-10 MB1 Atak'55 

 09-10 JA1 VCN 

 09-10 D1 AVVA 

 09-10 H1 Move4U 

 09-10 H3 H2 

 10-10 MC1 Molenwiek'74 

 10-10 CMV 6 Voltena 

Week 42 

 16-10 MA1 ODI 

 16-10 H4 Drieslag 

 16-10 D2 Sliedrecht Sport 

 16-10 H2 Erasmus Volley 

 17-10 JC1 Spirit 
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de teams, wat toch best wel wat tijd vergt. Meisjes B1 hebben we helaas moeten terug trekken wegens blessures, 

maar gelukkig kunnen de rest van de meiden met andere teams mee gaan spelen. 

Als TC wensen we alle spelers/speelsters een prettig en sportief competitie jaar. 

Jeugd Commissie 

Zaterdag 3 oktober van 9.00 tot +/- 12.00 uur organiseren wij het CMV toernooi in sporthal De Wielewaal.  

Voor alle CMV-ertjes uit de regio het eerste toernooi van het nieuwe seizoen. We hopen dat het weer net zo'n succes 

wordt als voorgaande jaren!! 

Verenigingsdag 

Zaterdag 5 september stond de jaarlijkse verenigingsdag van OKK’70 weer gepland in de Wielewaal. Dames 1 had de 

eervolle taak om deze dag te organiseren en in goede banen te leiden.   

Om 8.00 uur ’s morgens waren de eerste dames present om alle velden op te bouwen en de eerste jeugdteams te 

verwelkomen. Om stipt half negen konden de eerste wedstrijden dan ook van start gaan; CMV6, MC en JC beten het 

spits af. Na anderhalf uur spelplezier stonden de volgende teams alweer te trappelen om aan hun wedstrijd te 

beginnen. Wat een genot om na een lange zomervakantie weer heerlijk te strijden in het volleybalveld. 

Voor de jongste CMV-leden van OKK’70 werd er door dames 1 een clinic verzorgd. De clinic stond in het teken van ‘ 

balvaardigheid’; een belangrijke basis voor de jonge OKK-talentjes. 

Na de clinic werden de velden meer en meer bezet door de seniorenteams. Heren 1 gingen in een driekamp de strijd 

aan met AVVA H1 en Vollido H1. Het ging er fel aan toe, maar het plezier en sportiviteit stonden op deze 

verenigingsdag hoog in het vaandel.  

Dames 1 had op haar beurt de handen vol aan Sliedrechts Sport DS6 en City Bril Krimpen DS1. Maar ook de strijd 

tussen de beide gastteams was een lust voor het oog. 

De gezellige en sportieve dag werd volgens traditie afgesloten met een lekkere barbecue. 

Nieuwe penningmeester 

We zijn blij dat Miranda de Ruiter, ouder van jeugdleden Bjorn en Hjalmar, de penningmeesterstaken wil oppakken. 

Dit zal komende maand gaan gebeuren. Het mailadres van Miranda is penningmeester@okk70.nl. 
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Contributie 

Aan het begin van het seizoen vermelden we hieronder de contributiebedragen én de momenten waarop je de 

incasso kan verwachten. Heb je hierover vragen, richt je dan tot de penningmeester via penningmeester@okk70.nl.” 

 

 

De Grote Clubactie 2015! 

Ook dit jaar doet onze vereniging weer mee aan de Grote Clubactie!  Dit jaar gaan we proberen om naast de online 

verkoop ook losse loten te verkopen. We hopen hiermee een grotere opbrengst te realiseren dan in voorgaande jaren.  

Wij doen mee aan de Grote Clubactie, omdat deze actie OKK’70 flink wat geld op kan leveren. Maar liefst 80% van 

elk lot komt bij OKK’70 in de kas terecht en daarnaast kun je natuurlijk ook nog mooie prijzen winnen.  

De actie gaat van start op 19 september.  

We gaan er vanuit dat een ieder zijn best doet om zoveel mogelijk loten te verkopen! 

Jurgen Adriaanse 

Bestuurslid PR-Sponsorcommissie OKK’70 

maand kwartaal halfjaar jaar

CMV 1-4 op of na 1-10-2005 heden 10,00€         30,00€         60,00€         120,00€       -€             

CMV 5-6 in periode 1-10-2003 30-9-2005 12,00€         36,00€         72,00€         144,00€       40,00€         

C-jeugd in periode 1-10-2001 30-9-2003 14,00€         42,00€         84,00€         168,00€       50,00€         

B-jeugd in periode 1-10-1999 30-9-2003 15,00€         45,00€         90,00€         180,00€       50,00€         

A-jeugd in periode 1-10-1997 30-9-1999 15,00€         45,00€         90,00€         180,00€       50,00€         

Senioren voor 1-10-1997 19,50€         58,50€         117,00€       234,00€       70,00€         

Recreanten voor 1-10-1997 14,00€         42,00€         84,00€         168,00€       -€             

Verenigingsleden 5,00€           15,00€         30,00€         60,00€         -€             

Bedrag per Competitie-

geld

Geboren

Kalender-

maand

maand kwartaal halfjaar jaar comp.geld

(inning op of rond de 10e)

aug X X X

sep X

okt X

nov X X X X

dec X

jan X

feb X X X

mrt X

apr X

mei X X

jun X

jul X
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Een wedstrijd in de schijnwerpers 

Verschillende teams hebben afgelopen tijd een aantal oefenwedstrijden gespeeld met andere verenigingen. Meisjes 

B1 heeft een mooie wedstrijd gespeeld tegen C.S.S in Rijen 3-1! 25-19, 23-25, 25-22,27-25! Gefeliciteerd meiden! Het 

wedstrijd verslag kunnen jullie teruglezen op okk70.nl. 

Speler van de maand 

Leon van Houwelingen (H1)  

Leon is al 10 jaar lid van OKK70 en word zaterdag 20 jaar. 

Alvast van harte gefeliciteerd! 

 

Quiz vraag 

Iedere nieuwsbrief hebben wij een vraag voor een ieder, mail het antwoord terug en de winnaar krijgt een 

eervolle vermelding in de volgende nieuwsbrief! 

Een geschiedenis vraag, weetje over OKK70, van alles komt voorbij!  

De eerste vraag: Uit tekeningen blijkt dat in de 16e eeuw al aan het Engelse hof van koning Elizabeth I een 

spel werd gespeeld dat veel op volleybal leek. Maar de Amerikaan William G. Morgan was de echte uitvinder 

van de sport volleybal. In welk jaar deed hij dit?  

Stuur je antwoord naar: redactie@okk70.nl  
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