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Wachtwoord  nieuwsbrief
Wil je de nieuwsbrief nog een keer na lezen? Deze wordt ook elke keer op de website gezet, onder 

het menu Nieuws. Hiervoor heb je een wachtwoord nodig, dit is: leden

Hier is de eerste nieuwsbrief van VC Riethoven van het volleybalseizoen 2019/2020.
Lees de nieuwsbrief goed want er staan veel belangrijke en interessante dingen in.

BESTUUR   &   Technische    commissie     bereiken?
Heb je opmerkingen, tips of ideeën om onze vereniging nog beter, leuker of gezelliger te maken? 

Laat dit dan vooral weten via: secretaris@vcriethoven.nl.

nieuwsbrief
Heb je nog iets leuks wat in de nieuwsbrief moet komen? Een tekst, foto, leuke weetjes, etc, dan 

kun je deze bij Nienke kwijt ter publicatie. Via e-mail adres: nienked24@hotmail.com.

Tel- en    fluitschema
Iedere maand komt er een nieuw tel- en fluitschema. Dit schema wordt door Marjan per mail 

verstuurd naar alle betrokkenen & staat op de website. Tevens krijgen diegenen die moeten fluiten 
of tellen automatisch een bericht uit de vrijwilligersmodule van Sportlink. Als je onverhoopt niet 

aanwezig kunt zijn op de aan jou doorgegeven datum/tijdstip moet je zelf voor vervanging zorgen. 
Vergeet dit dan niet door te geven aan Marjan via wedstrijdzaken@vcriethoven.nl.

Sponsorkliks, geld   verdienen   voor   de   club!
Déée manier om makkelijk en snel geld te verdienen voor de vereniging!

Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.nl wordt 
gedaan. 75% van deze commissie storten wij op de bankrekening van jouw vereniging. Of je nu 

rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via SponsorKliks.nl naar de site van Bol.com, 
je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com ons een commissie uit en profiteert 

jouw vereniging hier direct van!

Winkels die o.a. meedoen:
Bol.com, Coolblue, Wehkamp, Mediamarkt, Booking.com, AH, C&A, Expert, Jysk, Superdry.

Stap 1: Ga naar www.sponsorkliks.nl
Stap 2: Wie wilt u sponsoren? Vul in: VC Riethoven > Volleybalclub Riethoven (VC Riethoven).

Stap 3: Ga naar de winkel waar je wilt bestellen, klik op Bestel.
Stap 4: Bestel zoals je normaal zou bestellen op de website.

Stap 5: Er wordt een bedrag overgemaakt naar VC Riethoven, er komt niks 
extra’s bij qua kosten voor jou! En je helpt de vereniging, bedankt:)
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Minitoernooi;   alle   hulp   is   welkom!
Binnenkort is het weer zover, we organiseren weer een minitoernooi in Riethoven.

Op zondag 8 december zal het toernooi bij ons plaatsvinden, er gaan briefjes rond waar je je kan 
opgeven om te helpen. Alle hulp is welkom! 

Rabo   Clubsupport   >   Volleybal   xl
VolleybalXL.nl is een website waar trainers hun inspiratie vandaan kunnen halen met leuke en 

effectieve trainingen. Hier worden allerlei filmpjes geplaatst met nieuwe oefeningen. 
Voor onze trainers hebben we hier een licentie voor aangeschaft zodat we binnen onze vereniging 

meer kunnen varieren en nieuwe oefeningen kunnen uitproberen.

Deze licentie hebben we kunnen aanschaffen dankzij de mooie opbrengst van de Rabo 
ClubSupport. Allemaal bedankt voor het stemmen, zo kunnen we leuke extra’s doen voor de club! 

Even    voorstellen:   Wim   van   balen,    nieuwe   trainer   dames   1
Hallo,

Mijn naam is Wim van Balen, 51 jaar en getrouwd met Marion. Samen hebben we 4 kinderen en 2 
kleinkinderen. 

Ongeveer 8 jaar geleden ben ik begonnen als trainer in het volleybal.  Dit kwam omdat een van de 
kinderen ging volleyballen. Daar kwam de vraag of ik trainer/coach  van zijn team wilde zijn. Dit vond 

ik zo leuk dat ik mij verder wilde verdiepen in het volleybal.  Intussen heb ik VT 2 en VT 3 gedaan.  
Nu ben ik nog bezig met mijn Trainer B cursus. Deze hoop ik volgend jaar af te ronden. 

Dit is mijn eerste seizoen bij Riethoven Dames 1. Dit doe ik met veel plezier.

Verder is VC Riethoven een gezellige vereniging waar veel mensen met veel inzet de vereniging 
steunen.

Groetjes, 
 Wim
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Standen   teams  
Eindstand op 20 november 2019: 

Dames 1 - 2e plaats
MA1 - 3e plaats
MB1 - 2e plaats
MC1 - 3 plaats

Heren recreanten 1 - 7e plaats
Heren recreanten 2 - 3e plaats
Dames recreanten 1 - 2e plaats
Dames recreanten 2 - 2e plaats
Dames recreanten 3 - 2 plaats

1
2 3

Data  om  te   onthouden

* Zondag 8 december 2019; Minitoernooi

* Zaterdag 28 december 2019; Oud papier ophalen: HR2, DR2, DR3

* Zaterdag 4 januari 2020; Nieuwjaarsreceptie 2020 & Verenigingstoernooi 

* Zaterdag 25 april 2020: Oud papier ophalen: HR1, DR1, D1

* Jeugdkamp 2020; 3,4 en 5 juli



Nieuwsbrief
Jaargang 11 | nummer 1
November 2019

Kledinglijn    vc   riethoven
Zoals iedereen weet hebben we een eigen kledinglijn!

En je kan dan ook nog steeds kleding bestellen, via volleybaldirect.nl. Op dit moment hebben we 
nog een aantal dingen op voorraad: 

- 1 handdoek , €8,50
- 7 grote sporttassen (oude logo), €20,00

- sokken 30-35, €10,00
- sokken 36-40, €10,00
- sokken 41-45, €10,00

 Interesse? Vraag naar de spullen bij Linda Dikker of Ineke Bergmans! 

Ga naar www.volleybaldirect.nl, clubcollectie > V.C. Riethoven dan kom je direct op onze pagina 
met de kleren van V.C. Riethoven. Broeken, shirts, vesten, petten etc.

Korting? Gebruik de volgende kortingscode: RIETHOVEN74. Daarnaast kun je ook je persoonlijk 
Nevobo nummer gebruiken voor korting! 

Laten we samen een eenheid vormen!

www.facebook.com/vcriethoven

nieuw   bestuurslid:   Susan   Kennis

Hallo allemaal,
Een aantal maanden geleden werd ik gevraagd om in het bestuur van de volleybalclub te komen.
Tja wat doe je daarmeeéé......Na wat bedenktijd toch overstag gegaan. Want als je met vijf personen

uit je gezin volleybalt, moet je toch betrokken zijn bij de club!
De meesten zullen mij wel kennen, want ik volley nu zo’n acht jaar bij Damesrecreanten 2 

(vanaf dit seizoen bij Damesrecreanten 3).

Ik ben geboren en getogen in Riethoven en ben 45 jaar. Ik werk als dieetkok in het Catharina 
Ziekenhuis. Verdere hobby’s zijn reizen, fotograferen (en shoppen!).

Ik ben aangestoken met het volleybalvirus door mijn drie dochters, die als mini’s zijn begonnen. 
Milou volleyt bij Dames 1, Juul bij Meisjes A, en Wies bij Meisjes C. 

Zelfs Arno met wie ik zo’n tien jaar een relatie heb, heb ik weten over te halen en hij volleyt nu voor 
het tweede seizoen bij Heren recreanten 2.

Hopelijk weten jullie nu genoeg over mij om bij de eerstvolgende ledenvergadering een positieve 
stem op mij uit te brengen, zodat ik nog meer voor de vereniging kan betekenen.

Tot dinsdag bij de volley!!

Groetjes Suzan Kennis
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geef   die   bal   eens   door
* Wie ben je?

Fien Das

* Hoe oud ben je?
12 jaar

* Waar woon je?
In Riethoven

* Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik zit in de 1e van het Rythovius (VWO), maak huiswerk en ik hockey en speel volleybal!

* Hoelang volleybal je al?
6 jaar

* Wat vind je er zo leuk aan?
Gewoon de sport zelf

* Wat is jouw kracht?
“Dat weet ik niet”, Mare Kamps vult aan: “als aanvaller!”.

* Wat vind je zo leuk aan V.C. Riethoven?
Dat mijn zus en nichten er ook volleyballen en dat het gezellig klein is.

* Aan wie geef jij de bal door? 
Ellen Verhoeven
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Onze   Sponsoren:

Massagepraktijk
Hedy Dreier Gligoor

vacature   tc
Op dit moment is er nog een vacature voor de TC. Weet je niet goed wat dit inhoud en wat je 

precies kan betekenen in deze functie? Je bent altijd welkom om een keer mee te vergaderen!
Interesse? Mail naar tc@vcriethoven.nl of spreek een van ons aan.

Namens de TC,
Marjan Vlassak, Dianne de Greef, Susan Willems en Nienke Schepens

geslaagde   scheidsrechters   bijeenkomst
Op 31 augustus organiseerde de TC een scheidsrechters bijeenkomst voor beginnende 

scheidsrechters. Hier kwamen de meest voorkomende spelregels, situaties en veel gemaakte 
fouten aan bod. Daarnaast werd gezamenlijk het spelregelbewijs gehaald. Maar liefst 20 personen 

waren aanwezig bij deze leerzame ochtend.

 We willen graag nog iedereen bedanken voor de goede opkomst en het enthousiasme waarmee 
jullie deelnamen. De complimenten voor alle nieuwe scheidsrechters!


