
 

                                             Nieuwsbrief maart 2019 

Beste leden, 

Het seizoen zit er bijna op en voor vele teams staat er tijdens de laatste 

wedstrijden nog veel op het spel. Teams die strijden op kampioenschap of PD 

plekken om promotie, terwijl andere teams volop in slag zijn om degradatie te 

voorkomen. Over een kleine maand zullen we weten hoe alles is afgelopen en 

zit het officiële seizoen er alweer op.  

TC-senioren volop aan de slag voor het seizoen 2019-2020 
 

Na een overdracht door de vorige TC en een goed gesprek met het bestuur zijn 

we vol enthousiasme bezig voor het volgende seizoen. Wie zijn wij? Herman 

Koopman (speler h3), Leon Koopman (speler h1), Sandra Kregel (speelster d2, 

trainster h3) en Johnny Drewel (speler h3, trainer d4) bemannen nu de TC. In 

januari heeft Herman een avondje zitten sparren met voorzitter Erik. Ze 

hebben gesproken over VIOS nu en anno 2021 en een concept-visie voor het 

technisch beleid. Met deze handvaten willen wij zo goed mogelijk uitvoering 

geven aan het technisch beleid.  

Voor een zo volledig mogelijke inventarisatie van de wensen en meningen 

hebben we gekozen voor een individuele benadering. Vanaf half januari tot 

eind februari hebben bijna alle spe(e)l(st)ers en train(st)ers een persoonlijk 

gesprek gehad of zijn ze op een andere wijze benaderd. Een grote klus, maar 

heel zinvol! De trainers hebben we gevraagd voor hun spelers een advies te 

geven over positie en wedstrijdniveau. Inmiddels hebben we dit afgerond en 

zijn we als TC reeds tweemaal om tafel geweest. 

Er liggen nog enkele behoorlijke vraagstukken, maar we proberen iedereen een 

goed en tevreden gevoel te geven over de komende indelingen. De ervaring 

leert dat dit nooit een 100% score zal opleveren. Stap voor stap gaan we verder 

en voeren we gesprekken met betrokkenen waar nodig. 

We hopen kort na de laatste wedstrijden de teamindelingen bekend te maken. 

Voor die tijd zal het bestuur zich over onze plannen buigen en haar fiat moeten 

geven.  

 

 



 

Jeugd TC 

 Na de jaarwisseling doen er 8 CMV teams in de Nevobo competitie en alle 

teams doen leuk mee in hun competitie en zullen wie weet nog kampioenen uit 

voorvloeien. Naast deze teams is er inmiddels alweer een nieuw niveau 2 team 

gevormd door de grote aanloop van nieuwe leden. 

De jeugd TC is net als de senioren TC alweer druk in de weer voor het nieuwe 

seizoen en dit zal ook weer een hele puzzel worden. Tevens hebben Anita en 

Marjolein aangegeven dat ze na dit seizoen te stoppen met de jeugd TC. We 

zijn dus opzoek naar enthousiaste leden of ouders die vanaf volgend seizoen 

willen plaatsnemen in de jeugd TC. Binnenkort zal hier meer informatie volgen 

met hierin meer informatie wat de jeugd TC allemaal doet en wat de functie 

inhoud. 

Oud papier nieuws 

 

De inzameling van het oud papier in Kolham loopt als een speer. Dankzij de 

vele vrijwilligers kunnen we op de laatste zaterdag van de maand in relatief 

korte tijd al het papier in Kolham inzamelen. Door de inzet van de damesteams 

is het potentieel aan lopers flink groter geworden. De heren liepen vroeger 

ieder jaar wel één keer. Dit is nu een periode van 1,5 á 2 jaar geworden. De 

ervaring met de route is hierdoor iets minder geworden maar dat lost zich 

meestal goed op. 

Alle lopers hartelijk dank voor jullie inzet! Speciale dank voor de aanvoerders 

en Boukje en Geert! 

De aanvoerders zitten allen in een oud papier app en zijn contactpersoon voor 

hun team met de oud papier commissie. Dit gaat echt top!  

Boukje en Geert staan iedere keer tijdens een oud papieractie weer klaar met 

Koffie en Kouk en een gezellig praatje voor de lopers tijdens een verdiende 

pauze. Echt tof dat jullie dit altijd doen!! Historie opbrengst: 

2016  72.760 kg € 4.320 
2017 76.540 kg € 4.103 
2018 71.560 kg € 3.220 

Voor zaterdag 25 mei heb ik nog een vacature. Wie kan er lopen? Graag 

contact met Johnny. 



 

Activiteitencommissie  

In april is het traditiegetrouw weer tijd voor de geraniumactie van Vios die 

jaarlijks weer de broodnodige financiële injectie oplevert. Zeer binnenkort 

ontvangen jullie weer het geraniumformulier en kan iedereen weer de hort op 

om de Vios geraniums te verkopen.  

Naast de geraniumactie doet Vios de jaar voor het eerst mee aan de Rabobank 

clubkas campagne. Hierbij kunnen rekeninghouders van een Rabobank 

stemmen op hun favoriete club en deze stemmen levert de club dan geld op.  

Het stemmen kan vanaf 11 april t/m 1 mei 2019 mits je lid bent van de 

Rabobank.   

Activiteitencommissie  

De sponsorcommissie is blij met het feit dat we weer twee nieuwe sponsoren 

aan onze mooie club hebben weten te binden. 

-          Hoveniersbedrijf Marcel Tholen 

Vanaf heden hangt er een mooi reclamebord in onze Duurswoldhal. 

Kijk voor meer informatie over dit bedrijf 

op: http://hoveniersbedrijfmarceltholen.nl/ 

-          Wardenburg Beveiliging & Telecom 

Sponsor van de sporttassen van Heren 1 

Kijk voor meer informatie over dit bedrijf op: https://www.wardenburg.nl/ 

Hartelijk dank voor jullie bijdrage en welkom bij onze vereniging. 

We mogen erg blij zijn dat we als vereniging zo`n groot aantal sponsoren aan 

ons weten te binden, we willen dan ook graag al onze leden vragen om af en 

toe eens te kijken welke sponsoren we allemaal hebben. 

We hebben elkaar allemaal keihard nodig, dus: Koop elders niet, wat de 

sponsor u biedt! 
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Feestcommissie 

Feestcommissie update 

• We zijn dit jaar prima van start gegaan met het welkom 2019 toernooi. 

Op 5 januari werd er door ruim 80 sportievelingen, verdeeld over 12 teams, 

met namen van bands zoals Kensington en Status quo gestreden om de prijzen. 

Dit waren de heerlijke bitterballen uit de kantine van Esther en haar crew. 

Uiteindelijk ging Golden Earring met de grootste schaal aan de haal. Na de 

verloting werd de dansvloer vrij gemaakt voor nog een paar gezellige uurtjes. 

• 9 februari was Pim aan de beurt, met zijn eerste Vios pubquiz. We waren 

van te voren wat gespannen hoe dit uit zou gaan pakken, maar al gauw 

stroomden de teams binnen. Met 13 teams dachten we dat we vol zaten, maar 

sommige teams vonden het zo gezellig dat ze bij elkaar gingen zitten en er nog 

een paar sta tafels vrij waren. Volgende keer misschien 15 teams? Na 80 vragen 

was het team van Hedde Schubben het kienst en mocht het de pot met 

muntjes in ontvangst nemen. 

 

Wat staat er nog meer op het programma?  

• 13 april laatste thuiswedstrijden. Dit jaar ook weer een thema avond: 

carnaval. Alaaf!!! 

• Marieke Snakenborg fietst in juni de alpe d’Huzes op. Ze vraagt of we in 

samenwerking met haar een volleybal toernooi willen organiseren, om geld op 

te halen voor dit goede doel. 

Ergens tussen 13 april en 1 mei zal dit gaan plaatsvinden op een 

donderdagavond. 

 

Vragen of opmerkingen? Schiet ons gerust aan. De feestcommissie 

 

 

 



 

Agenda 

Van 11 april t/m 1 mei   Stemperiode Rabobank actie                        

Zaterdag 13 april    Mini ochtend in de Duurswoldhal               

Zaterdag 13 april    Clinic voor CMV jeugd                 

Zaterdag 13 april    Laatste thuisronde seizoen 18/19 

Zaterdag 13 april    Themafeest Carnaval 

Weekend 19/20 april   Geraniumactie  

Weekend 13/14/15 september  Trainingskamp Ameland 

Dus noteer deze datums in jullie agenda. 

 

 

Algemene gegevens: 

Sporthal Duurswoldhal                                                                          

Slochterveldweg 1 9621TD Slochteren                                                                 

0598-421436 

www.vioskolham.nl  

Bestuur 

Voorzitter    Erik Haverkamp   erik@vioskolham.nl                                                     

(Wedstrijd)Secretaris  Lonneke Wagenaar lonneke@vioskolham.nl                            

Penningmeester   Peter Dijkstra   peter@vioskolham.nl 

Sponsorzaken  Jarno Heidmeijer  jarno@vioskolham.nl                                    

Ledenadministratie  Marjolein Drewel  marjolein@vioskolham.nl  
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Senioren TC 

Herman Koopman  herman@vioskolham.nl                                              

Sandra Kregel     sandra@vioskolham.nl                                                          

Leon Koopman   leon@vioskolham.nl                                                

Johnny Drewel   johnny@vioskolham.nl   

Jeugd TC 

Marjolein Drewel    marjolein@vioskolham.nl                                              

Anita Kok    anita@vioskolham.nl  

Sponsorcommissie 

Martin Haverkamp martin@vioskolham.nl                                                 

Jarno Heidmeijer  jarno@vioskolham.nl  

Communicatiecommissie 

Linda Katerberg  webmaster@vioskolham.nl          

Erik Haverkamp   erik@vioskolham.nl                     

Marjolein Drewel  marjolein@vioskolham.nl                                               

 

 

Feestcommissie 

Tanja Niemeijer, Pim Zijl, Danielle Buytendorp, Netty de Vries, Adolf Zuidhof, 

Willeke Klooster en Arjan Heringa.                                                         

 feest@vioskolham.nl  

Activiteitencommissie 

Lonneke Wagenaar, Netty de Vries en Albert Borgers 

activiteiten@vioskolham.nl  
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