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Van de Voorzitter 

Beste sportvrienden en natuurlijk vriendinnen, 

Zo, daar zijn we weer. Net de eerste 

nachtvorstjes gehad en om vijf uur alweer de 

lampen aan en de kachel ook vol gegooid met 

hout 

Er zit bijna een kwart op van de competitie en 

de standen laten al voorzichtig mooie resultaten zien hoor. Alle heren en 

damesteams zitten in de top 5 en dat kan wat moois beloven. 

Bij de jeugd zien we dat Jongens A het moeilijk heeft. Dit verdient zeker onze 

aandacht. Meisjes B1 daarentegen staat nu alweer op 1. Wellicht kunnen we 

weer gaan huldigen, maar ik blijf voorzichtig. Ik zou zeggen: houd moed, geloof 

erin en blijf alstublieft plezier in het spelletje hebben; ook al verlies je weleens. 

Je komt er vast sterker uit!!  

Het schiet al nijdig op naar het einde van het jaar en traditiegetrouw hopen we 

weer elkaar met velen te ontmoeten tijdens het oliebollentoernooi. Noteer alvast 

29 december in je agenda. 

Verder wordt er druk achter de schermen gewerkt aan het uitwerken van onze 

visie; is de TC alweer doende met opgave voor de 2e helft van de competitie en 

er wordt getracht de kanjertrainingen blijvend te optimaliseren doormiddel van 

gasttrainers en clinics om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken voorde huidige 

groep en de trainers beter te maken. 

Ook wordt de mogelijkheid geboden om enkele leden een trainerscursus te 

laten volgen. Dit om de basistechnieken vanaf de jongste jeugd goed aan te 

leren en het kader te verbreden om het groeiend aantal jeugdleden (ben ik heel 

blij mee) goed te kunnen begeleiden/opleiden etc. 

Verder ga ik mijn mond houden, want anders hoef je de rest niet meer te lezen. 

Verderop nog meer nieuwsfeiten..  

Ik wens jullie veel leesplezier en een mooi verder verloop van de competitie. 

Graag tot ziens. Waar dan ook!  

Martien van Dijk 

  

Agenda 

18-11 CMV Toernooi 
23-12 CMV Toernooi 
29-12 Oliebollentoernooi 

Wedstrijden 

17/11  CMV5.1-Wik 1 
17/11  H4-Molenwiek 2 
17/11  H3-Erasmus 3 
18/11  JA1-Meteoor 1 
18/11  JC1-Next Volley 2 
18/11  H1-Move4U 1 
 
24/11  MA1-Wik 2 
24/11  JA1-de Burgst 2 
24/11  D1-Jola Olympus 2 
24/11  H2-Rvc 1 
25/11  JC1-Wik 1 
25/11  MB2-Flits 3 
 
01/12  MB1-Smash’66 1 
01/12  MA1-Meteoor 1 
01/12  H1-VCN 4 
01/12  D2-Astrea 1 
02/12  CMV5.1-V/Meerkerk 1 
 
08/12  JA1-Fusion 1 
08/12  D1-WHV 2 
08/12  H4-Smash’66 1 
08/12  H2-DVO 1 
09/12  CMV5.1-Haaften 1 
09/12  MB2-Molenwiek 2 
 

    

Voor meer wedstrijden zie: 

okk70.nl/?action=agenda 

http://okk70.nl/
http://okk70.nl/
http://okk70.nl/
http://www.okk70.nl/
https://www.facebook.com/okk70
https://twitter.com/okk70
http://beach.okk70.nl/
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Vertrouwenspersoon OKK70 

Als bestuur vinden we het belangrijk om binnen onze vereniging een 

vertrouwenspersoon aan te stellen.  We leven in een bijzondere tijd. 

Waar er ongewild ook binnen onze vereniging van alles kan gebeuren 

wat niet de bedoeling is, denk aan; pesten, treiteren, agressie, 

buitengesloten, discriminatie, seksuele intimidatie of ander ongewenst 

gedrag. Als bestuur willen wij een veilige omgeving creëren voor 

iedere speler jong en oud. Binnen een veilige omgeving kunnen leden 

met plezier volleyballen, zich positief ontwikkelen en zich thuis voelen 

Door het aanstellen van een vertrouwens persoon wil het bestuur; 

speler, vrijwilligers en ouders de mogelijkheid geven om dergelijk 

problemen bespreekbaar te maken. 

De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken: 

- Luisteren naar klachten of probleem. 

- Samen met de persoon bepalen wat te doen. 

- Eventueel actief bemiddelen bij problemen. 

- Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.    

Alles zal strikt vertrouwelijk worden behandeld en besproken, alleen in 

overleg zullen er mogelijke stappen worden ondernomen. 

Als bestuur hebben wij gezocht naar een geschikt persoon die deze 

rol op zich kan nemen en gelukkig hebben wij deze gevonden in 

Annelie de Rover. Hieronder zal Annelie zich aan u voorstellen. 

Namens het Bestuur 

Annemarie 

 

Hoi! Ik ben Annelie, 23 jaar en ik speel in Dames 2. In het dagelijks leven werk ik als 

logopediste en doe ik vrijwilligerswerk in de kerk. Ik zit zo'n 10 jaar op volleybal en 

vind het leuk binnen een team te sporten en met elkaar te groeien. Als 

vertrouwenspersoon binnen de vereniging hoop ik toegankelijk voor jullie te zijn 

wanneer er iets is waardoor je spelplezier wordt verminderd. Spreek me gerust aan, 

of bel, mail of app me even! 

  

VERJAARDAGEN 

12/11  Lineke Stip 

18/11  Nadine van der Vlies 

20/11  Zoë van Zanten 

21/11  Jordy Bongers 

23/11  Sara Brieffies 

24/11  Leny Siebeling 

30/11  Henriëtte Vroom 

03/12  Cor van Vliet 

04/12  Ingemarit Maasland 

05/12  Tess Geitz 

09/12  Nick van Veen 

11/12  Sanne Ritmeester 

13/12  Carolina Brieffies 

15/12  Tasmara Stigter 

19/12  Karlijn van Loon 

20/12  Niek van Houwelingen 

21/12  Niek van Dieren 

22/12  Romy Nederlof 

22/12  Sara de Ruiter 

25/12  André Schild  

28/12  Nelly Oudenes 

28/12  Quirine de Jong 

29/12  Manon de Bruijn 

 

 

http://okk70.nl/
http://okk70.nl/
http://okk70.nl/
http://www.okk70.nl/
https://www.facebook.com/okk70
https://twitter.com/okk70
http://beach.okk70.nl/
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Mededeling vanuit het bestuur 

Af en toe komt het voor dat er een spe(e)l(st)er in je team geblesseerd raakt, ziek is of dat er andere bijzonderheden 

zijn. Als bestuur zijnde zijn we daar graag van op de hoogte, zodat we mogelijk een kaartje kunnen sturen of op een 

andere manier mee kunnen leven. Altijd belangrijk binnen een vereniging! 

Dus aan de aanvoerders, coaches/ trainers: bijzonderheden binnen je team graag even doorgeven via 

bestuur@okk70.nl. Bedankt! 

Wedstrijdsecretariaat 

Het wedstrijdseizoen is alweer in volle gang. Zoals jullie weten komt het af en toe voor dat om welke reden dan ook 

een wedstrijd gewijzigd moet worden. Dat is uiteraard geen probleem.  

Nog even ter herhaling: verzoeken voor wedstrijdwijzigingen graag zo vroeg mogelijk doorgeven, uiterlijk 2 weken 

voor de geplande wedstrijd. Dan is er voldoende tijd om het verzoek bij de tegenstander neer te leggen en samen te 

zoeken naar een geschikte datum indien noodzakelijk.  

Bedankt en sportieve groetjes, 

 

Yvonne 

Wedstrijdsecretaris  

yvonnevanlopik@hotmail.com 

Alblasserwaard makelaars en taxateurs sponsor van Jongens C mix 

  

Jongens C mix heeft aan het begin van het seizoen even moeten wachten op de nieuwe wedstrijdkleding, maar op 7 

oktober 2017 was het dan zover. De nieuwe wedstrijdkleding werd aan de spelers overhandigd in het bijzijn van de 

nieuwe sponsor, Odar Alblas. 

http://okk70.nl/
http://okk70.nl/
http://okk70.nl/
http://www.okk70.nl/
https://www.facebook.com/okk70
https://twitter.com/okk70
http://beach.okk70.nl/
mailto:bestuur@okk70.nl
mailto:yvonnevanlopik@hotmail.com
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Voorstellen trainers Heren 1 & Dames 1 

In deze nieuwsbrief willen we twee trainers voorstellen, namelijk die van Dames 1/Dames 2 en die van Heren 1. 

Trainer Arie de Ruiter is nieuw bij OKK’70, maar ondertussen geeft hij al weer een tijdje training aan onze mannen. 

Trainer Paul Vossen heeft alweer een anderhalf jaar erop zitten bij het trainen van beide damesteams van ons. 

Tevens is hij ook de coach van Dames 1. 

Arie de Ruiter 

Ik ben getrouwd, heb 2 dochters en 3 kleinzonen. Vanaf 1971 ben ik actief in de 

volleybalsport. Mijn “eigen” vereniging is altijd Spirit in Barendrecht geweest, daar 

ben ik speler, aanvoerder, jeugdbestuurder, scheids en trainer van diverse teams 

geweest. 

Vanaf 1992 ben ik gediplomeerd trainer en heb o.a. training gegeven bij de 

verenigingen: Ervea (Fusion ), Rivo (Ridderkerk), Volley-Zuid, Foranto (Voltena), 

WHV, Move4U, Vollido en nu OKK’70. 

De leukste momenten zijn de promoties en kampioenschappen geweest, dat is altijd 

bij mij een uitgangspunt. Ook een hoogtepunt was de overwinning van het 

Nederlands team in de World League 1996 in een uitverkocht Ahoy. Een minder 

moment was de degradatie met Foranto heren uit de promotieklasse (maar ook hier 

leer je van). 

De sfeer bij OKK’70 is tot op heden erg goed. Dit is natuurlijk afhankelijk van de 

resultaten. Een uur voor de wedstrijd komen we bij elkaar en nemen dan koffie en 

na de wedstrijd een biertje, ook bij verlies. Mijn motto is bij verlies: met heren drink je het verlies met een biertje 

sneller weg als met een bakkie thee met een damesteam. 

Bij wedstrijden gaan we ervan uit dat we altijd geconcentreerd en goed spelen. Als we echter winnen met wat minder 

spel dan moet dat maar een keer en is dat voor mij iets minder belangrijk. De 

volgende wedstrijd sta je dan weer scherper in het veld. Bij Heren 1 is de inzet 

goed maar moet aan het mentale aspect nog wat geschaafd worden. Gelukkig 

blijven er altijd verbeterpunten en hopen we mee te blijven spelen om de prijzen 

die in mei 2018 verdeeld worden. 

Tot ziens in de zaal. Arie 

Paul Vossen 

Hallo allemaal. Er is mij gevraagd om iets over mijzelf en mijn sport carrière te 

vertellen. 

Ik ben Paul Vossen en ben trainer van Dames 1 en 2. Ik ben geboren in Kerkrade 

en heb ook nog in Heerlen gewoond. In 1970 zijn wij verhuisd naar Hardinxveld. 

Dat was wel even wennen. Vooral de zondag. Maar goed ik woon hier nu 47 jaar. 

Ik ben getrouwd en heb 1 dochter. Op school in Limburg kregen we handbal en 

hadden 3 schooltoernooien per jaar. Verder heb ik 2 jaar hockey in 

http://okk70.nl/
http://okk70.nl/
http://okk70.nl/
http://www.okk70.nl/
https://www.facebook.com/okk70
https://twitter.com/okk70
http://beach.okk70.nl/
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competitieverband gespeeld. Toen we hier kwamen wonen zou ik, om weer hockey te spelen, naar Rapid in 

Gorinchem moeten. Daar had ik geen zin in. Dus ben ik gaan voetballen bij Hardinxveld. Dit heb ik 3 jaar gedaan en 

ben gaan volleyballen door mijn sportleraar op de middelbare school alhier. Dit was Frits Leeflang, trainer/speler van 

Heren 1 van OKK’70. Dit was in 1973. Zowel bij de jeugd gespeeld als bij Heren 1. Tevens Dames 1 getraind. In 1977 

gestopt met volleyballen door militaire dienst. Daar wel gespeeld in het kazerneteam. Ik ben weer gaan handballen in 

Gorinchem bij Achilles. Uit dienst ben ik in Ridderkerk gaan volleyballen bij Smit Slikkerveer Sport. Na 2 jaar weer 

terug naar OKK’70. Volleybal en handbal 5 jaar gecombineerd. Ik wilde graag hogerop en ben toen naar Sliedrecht 

Sport gegaan en heb 7 jaar in heren1 en 4 jaar in Heren 2 gespeeld. Ik heb via Sliedrecht Sport mijn trainersdiploma 

gehaald en heb daar diverse teams getraind. Ik ben toen gestopt met spelen en heb bij OKK’70 een paar jaar Heren 1 

getraind. Verder nog 6 jaar bij Volley Meerkerk en bij elkaar 9 jaar bij SNA ( met onderbreking). En weer 3 jaar bij 

Dames 4 van Sliedrecht Sport. En nu zit ik voor het 2e jaar weer bij OKK’70 en train en coach Dames 1. 

Wat vind ik van het team? Ben eigenlijk wel geschrokken dat best wel wat basistechnieken niet goed beheerst 

werden. Foutje van de opleiding vanaf de jeugd. Ik weet dat ik verwend ben doordat ik jaren bij Sliedrecht getraind 

heb door de jeugdopleiding. Maar dit was wel een uitdaging om dit enigszins te verbeteren. Belangrijk: de dames 

wilden wel, maar moesten wel wennen aan mijn aanpak, zeker wat betreft fanatisme. Wil je wat bereiken zal je dat 

moeten uitstralen. Het is een leuk team om mee te werken en ze gaan, vooral mentaal, gestaag vooruit. Mooie 

mengelmoes van ervaring en jeugd.  

Daarnaast train ik ook Dames 2. Ze hebben dit jaar de pech dat ze met blessures zitten, maar langzaam maar zeker 

wordt de groep weer groter zodat we weer lekker kunnen trainen. Dit team moet makkelijk bovenin kunnen 

meedraaien, zeker nu er wat jeugd meespeelt en traint. Wat vind ik van de vereniging? Men heeft begrepen dat men 

wat moet doen om de talentvolle jeugd vast te houden. Alleen zal men er van doordrongen moeten zijn dat deze 

talentvolle jeugd zo snel mogelijk doorschuiven naar Dames 1. Ook al zijn ze nog jong. Mocht dit lukken en is men bij 

OKK’70 hiervan ook doordrongen, dan lijkt het mij een geweldige uitdaging om hiermee aan de slag te gaan en te 

bouwen aan een toekomstig jong Dames 1. 

Het heeft lang geduurd maar het is fijn om weer eens bij OKK’70 aan de slag te zijn! 

Groetjes Paul 

Nieuw bestuurslid Jeugdcommissie: Wouter Slob  

Omdat ik sinds kort de functie jeugdcommissie in het bestuur bekleed, is 

gevraagd om mij via deze weg eens aan jullie voor te stellen. Mijn naam 

is Wouter Slob, ik ben 28 jaar, woonachtig in Giessenburg en in 120 

dagen van nieuw lid “gepromoveerd” tot bestuurslid JC. Toen Remco 

aangaf te willen stoppen met zijn functie binnen het bestuur heb ik 

natuurlijk wel even getwijfeld, maar lid zijn van een vereniging is 

natuurlijk leuk, maar iets bijdrage aan en onderdeel zijn van een 

vereniging nog vele malen leuker. Daarbij heb ik vanuit mijn tijd bij 

Vridos heel ervaring opgedaan op het gebied van JC en weet ik dat ik 

met mijn enthousiasme veel kan bijdrage aan de jeugdafdeling van 

OKK’70, een taak die mij op het lijf geschreven is. 

Overigens heb ik zelf eerst jarenlang bij Vridos gespeeld en vervolgens een leerzaam jaar gehad in de tweede divisie 

bij Next Volley Dordrecht H2. Door veranderende prioriteiten en het feit dat mijn vriendin Laila van Pelt (MA, ook ex-

http://okk70.nl/
http://okk70.nl/
http://okk70.nl/
http://www.okk70.nl/
https://www.facebook.com/okk70
https://twitter.com/okk70
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Vridos) bij OKK’70 speelde zagen haar neefjes Michel, Martijn en Patrick mogelijkheden en hebben zij mij verleid om 

over te komen naar OKK’70 H1. Een gouden greep die zelfs al leuke vriendschappen heeft opgeleverd. 

Naast het spelen kennen sommigen mij ook als trainer / coach van Jongens C mix en assistent trainer van Meisjes A, 

want training geven vind ik nu eenmaal leuk en ook dat was snel bij het bestuur bekend. Zo heb ik geregeld met 

jeugdteams van Vridos of Next plezierige wedstrijden gespeeld tegen jeugdteams van OKK’70 en tijdens een van mijn 

trainerscursussen (met Remco) al eens eerder training gegeven aan o.a. Quinty en Elin toen zijn nog in de CMV 6 

zaten. Zodoende hoop ik ook als trainer mijn bijdrage te kunnen leveren aan de club, want alleen samen kunnen we 

met OKK’70 een plezierige club zijn waar we trots op kunnen zijn. 

Verder besteed ik mijn tijd, naast mijn vriendin en volleybal, ook aan mijn eigen bedrijf Vertisign waarmee ik 

oplossingen ontwerp waarmee mensen op kleinere ruimte kunnen moes tuinieren, werk ik op zijn tijd voor Europe 

Racking, een producent van magazijninrichtingen uit Culemborg en help ik af en toe mijn vader op zijn 

(kaas)boerderij. Doordat ik mijn tijden echter flexibel kan in delen blijft er genoeg tijd over om voor OKK’70 aan de 

slag te gaan. Wat jullie de komende tijd van mij kunnen gaan verwachten als Jeugdcommissielid: een enthousiast 

persoon die graag activiteiten organiseert zodat we met elkaar een nog hechtere en gezelligere vereniging worden! 

Dus wees er bij! 

Even voorstellen Jongens C mix  

Hierbij willen we graag misschien wel het 

snelst groeiende en meest diverse team van 

de vereniging voorstellen, namelijk Jongens 

C mix. Het team bestaande uit 5 jongens en 

4 meiden, traint op dinsdagmiddag om half 5 

in de Appelgaard en wordt gesponsord door 

Alblasserwaard Makelaars en Taxateurs. Het 

team is ondertussen uitgegroeid tot 16 

spelers en wordt momenteel getraind en 

gecoacht door Laila van Pelt (MA) en Wouter 

Slob (H1). Hieronder stellen de 

wedstrijdspelers zich voor: 

1. Noëlle Alblas 

Hallo, ik ben Noëlle Alblas, ik ben 12 jaar oud en zit op De Passie in Rotterdam. Ik hou heel erg van volleyballen. We 

hebben nu zelfs een volleybalnet in onze tuin waar ik op oefen met mijn broertje die ook volleybalt bij OKK. Ik ben 

gaan volleyballen omdat ik op vakantie altijd meedeed met volleybalwedstrijden en dat erg leuk vond. Het Over-

passen vind ik erg leuk en ik hoop de bovenhandse opslag en het smashen nog te leren. 

2. Tess Geitz 

Ik ben Tess en ik ben 12 jaar. Ik zit op Willem de Zwijger in Hardinxveld-Giessendam in klas 1. Ik zit op volleybal 

omdat ik het een superleuke sport vind. Het leukste volleybal-momentje was dat ik mijn tas in mijn fietsmand had laten 

liggen en dat de moeder van Peter heen en weer met de auto moest voor mijn tas. Mijn grootste talent met volleybal is 

het passen van de bal. Ik hoop zo hoog mogelijk te komen en daarom nog heel veel te leren van Wouter. 

3. Melissa de Kreij 

Ik ben Melissa de Kreij, 12 jaar oud en ik zit het eerste jaar op Willem de Zwijger College. Mijn hobby's zijn chillen met 

vriendinnen en volleyballen natuurlijk! Ik volleybal omdat ik op veel sporten gezeten heb en volleybal de leukste sport 

http://okk70.nl/
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vind. Het leukste volleybalmoment: dat we kampioen zijn geworden afgelopen seizoen en de leuke dingen met de 

groep! Mijn grootste talent is de opslag (serveren). Ik wil bereiken om beter te worden in volleybal. 

4. Jalissa Nab 

Ik ben Jalissa en ik ben 13 jaar en zit in de tweede klas van het Willem de zwijger college mijn hobby s zijn foto s 

maken en volleyballen. Ik volleybal omdat ik het de leukste sport vind van alle sporten die ik heb gedaan het leukste 

volleybalmoment vond ik sowieso alle wedstrijden, maar vooral de wedstrijd van 28 oktober omdat we toen 4-0 

hadden gewonnen mijn talent in volleybal is blokken en ik hoop te bereiken dat ik beter word in volleybal. 

5. Nick van Dongen 

Ik ben Nick. Ik zit in groep 7a van de Rehobothschool en ik ben 10 jaar, ik woon in Hardinxveld Giessendam. Toen ik 

7 jaar oud was ben ik begonnen met volleybal spelen bij OKK 70. Mijn hobby’s zijn volleybal en keyboard spelen. 

Volleyballen vind ik leuk omdat de wedstrijden leuk zijn om te spelen. Mijn talent is mijn service en ik zou later op 

hoog niveau willen spelen. 

6. Wilmar Meijer 

Ik ben Wilmar Meijer en ik ben twaalf jaar. Ik zit op de school Calvijn en ik zit in klas 1hve. Mijn hobby’s zijn: volleybal, 

appen of iets op de computer doen. Ik volleybal omdat ik volleybal en ons volleybalteam heel erg leuk vind. Mijn 

favoriete momentjes: als we de set bijna aan het verliezen zijn maar die toch winnen. Verder denk ik dat mijn 

volleybaltalent de bovenhandse pass is. Wat ik hoop te bereiken is om goed te kunnen slaan (o.a. bovenhands 

opslaan). 

7. Peter Korevaar – Aanvoerder 

Ik ben Peter Korevaar, 13 jaar en ik zit in de tweede van vwo op de Gomarus in Gorinchem. Mijn hobby's zijn 

volleyballen, voetballen en zwemmen. Ik volleybal omdat volleybal een superleuke sport is en het is ook gezellig met 

elkaar. En mijn grootste talent bij volleybal is de (sprong)service denk ik. En ik hoop dat ik later nog op een hoog 

niveau kan blijven volleyballen. 

8. Ronan Loeve 

Ik ben Ronan Loeve en ik ben 12 jaar. Ik zit op de Calvijn / Gilde in klas 1thf of 1ch. Dit omdat ik in een techniekklas 

zit. Mijn hobby’s zijn volleybal en mountainbiken. Ik zit op volleybal omdat ik het een hele leuke sport vind/is en ik 

goed ben in bovenhands spelen. Mijn leukste volleybalmoment was toen we Sliedrecht sport versloegen.  

9. Hjalmar de Ruiter 

Ik ben Hjalmar de Ruiter, 11 jaar oud en ik zit in groep 8 op de Rehobothschool. Mij hobby’s zijn natuurlijk volleyballen 

en oude metalen verzamelen. Trouwens als iemand nog oude metalen heeft, kom ik het gratis bij u ophalen. Ik zit 

bijna 5 jaar op de volleybal, ik had mijn zwemdiploma gehaald en toen mocht ik een sport uitzoeken. Bjorn, mijn broer, 

zat op de volleybal en toen ging ik ook kijken bij de volleybal. Ik vond het leuk en daarom ben ik erop gekomen. Ik vind 

dat ik in een leuk team zit en ga ook graag naar de kanjertraining. 

Bijna alle spelers hebben vorig jaar competitie gespeeld in de CMV en dat betekende dat de overstap van de C-jeugd 

even wennen was, een groter veld, meer spelers en zelfs al een spelsysteem. Na een aantal weken trainen en de 

eerste competitiewedstrijden maken de spelers veel vorderingen en zijn zelfs de eerste wedstrijden gewonnen. Dus 

bent u benieuwd, kom Jongens C mix gerust eens aanmoedigen! 

We willen de nieuwe leden: Aron de Graaf, Jesse Maasland, Matthijs Strijker, Jolien de Ruiter, Britt Strijker, Louise 

Mostert en Ingemarit Maasland uiteraard welkom heten in ons team. Gezellig dat jullie erbij zijn! 

http://okk70.nl/
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Nieuwe leden 
We verwelkomen de volgende nieuwe leden: Jesse Maasland, Matthijs Strijker, Arco van Houwelingen, Daniël Alblas, 

Britt Strijker, Alisha Nederveen, Jolien de Ruiter, Tobias van Vliet, Ingemarit Maasland & Sanne Ritmeester. 

Allen veel volleybalplezier toegewenst. 

Adreswijzigingen en andere wijzigingen 

Graag wijzigingen mailen naar de ledenadministratie, ledenadministrateur@okk70.nl, omdat wij het ledenbestand 

graag up-to-date willen houden. 

Wijzigingen van bankgegevens kunt u mailen naar de penningmeester, penningmeester@okk70.nl. 

Tips voor de sportieve volleyballer(ster) 

 Laat altijd je sporttenue na een training of wedstrijd achter in de kleedkamer. 

 Kom steeds te laat op de training en als je een wedstrijd moet spelen dan kom je precies op het tijdstip van 

aanvang binnen. 

 Knoop nooit je veters vast in de kleedkamer, dat kun je ook tijdens de wedstrijd doen. 

 Om te laten zien, dat je erg goed bent, moet je altijd door blijven spelen als er al afgefloten is. 

 Het verzuimen van de trainingen is een uitstekende methode om je eigen belangrijkheid goed te doen blijken. 

 Help je medespelers door niet over te spelen waardoor de fouten van anderen minder opvallen. 

 Om jezelf extra zekerheid te geven, kun je het beste vragen stellen omtrent zaken welke op voorgaande 

trainingen zijn besproken. 

 Het is niet beslist noodzakelijk om familiefeesten op de dag zelf te vieren. Verplaatsing naar een trainingsavond of 

wedstrijd is eventueel mogelijk. 

 Schudt voortdurend je hoofd als medespelers fouten maken. 

 Lees nooit de info van je vereniging op site/mail of facebook. 

 Kom nooit een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwaaien. Zorg ervoor, dat je precies op tijd ben, dan 

kijken ze allemaal naar jouw. 

 Om de trainer aan de tijd te helpen herinneren, moet je tijdens de training veelvuldig en opvallend naar de klok 

kijken. 

 Om zeker te zijn, dat je op tijd onder de douche staat, kun je het beste ruim voor het einde van de training de 

kleedkamer al gaan opzoeken. 

 Weiger consequent om anders dan in het eerste team te spelen. 

 Het komt er niet op aan, hoe je je veters vastmaakt, als ze tijdens de wedstrijd maar losraken. 

 Draag buiten de sporthal zo nodig dezelfde sportschoenen als binnen in de sporthal. 

Hopende, dat jullie je hieraan houden, groet ik u. 

Een fanatieke volleyballer  
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De Redactie 

Mocht je vragen, opmerkingen of aanmerkingen hebben? Mail dit gerust naar: redactie@okk70.nl 
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