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De tijd stond even stil, ook voor onze vereniging toen we het bericht ontvingen dat Gosse Terpstra, gewaardeerd 

verenigingslid en speler van ons heren 2 team, op donderdag 13 maart jl. is overleden. Ik heb met bewondering 

gevolgd hoe Gosse met, zo bleek uiteindelijk, het onvermijdelijke omging. Dezelfde bewondering voor hoe zijn 

teamgenoten ermee omgingen.  In deze nieuwsbrief een mooi In Memoriam door zijn teamgenoten. 

 

Het geeft een dubbel gevoel dat we in deze nieuwsbrief  toch ook direct weer naar de toekomst gaan kijken. Jullie 

aandacht in dat verband graag voor de afsluitavond van het seizoen, de verschuivingen binnen het bestuur en de 

oproep op blad 5. 

Tieme Jaap Louwes, secretaris 
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Voorwoord 
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Ter nagedachtenis aan Gosse Terpstra 

 

Onze bokser is niet meer… 

 

Het was één van de eerste gedachten die bij ons opkwam toen we zaterdag 15 maart te horen kregen dat 

Gosse was overleden. Gosse was ziek en uitzicht op herstel was meer gebaseerd op hoop dan op realiteit. 

Hij wilde zelf nog zo graag…gewoon genieten, gewoon leven, gewoon gezellig biertje drinken, gewoon 

lekker volleyballen..., dingen die hij tot het eind toe heeft proberen vol te houden.  

Gosse kwam in 2008 vanuit Vries samen met Hilde wonen aan de Elleboogsvaart in Haulerwijk. Een plek 

naar hun hart waar Gosse zich in en om het huis heerlijk kon uitleven. Gosse had ook iets met volleybal en 

er was dan ook niet veel overredingskracht nodig om hem warm te krijgen voor heren 2. In ons team werd 

al vrij snel duidelijk dat Gosse ervaring had, iets wat we goed konden gebruiken. 

Gosse was rustig en beheerst. Op uitzichtloze momenten was hij dan ook degene die - wanneer het bij 

anderen even niet liep - de zaak op de rails wist te krijgen. 

“Jou dy bal mar oan my!” En met een geplaatste bal door het midden scoorde Gosse en groeide bij ons het 

besef dat de wedstrijd nog niet verloren was. 

Gosse was een teamplayer en had respect voor een ieder, medespeler, tegenstander of scheids. Hij leefde 

voor het volleybalspel en was altijd enthousiast; wat weer zijn uitstraling had op de andere teamleden. Dat 

bleek ook uit het feit dat hij tot het laatst toe trouw op de trainingen verscheen. Soms had hij net in die 

week weer een chemokuur gehad en ging het eigenlijk niet maar toch stond hij weer in het veld en kon het 

niet laten eventjes mee te spelen.  

Gosse speelde grappig genoeg vaak met een gebalde vuist. Vaak juist die ballen waar hij net niet meer bij 

kon maar zodoende toch nog een zetje wist mee te geven. Dit heeft hem de bijnaam ‘de bokser’ 

opgeleverd. “Sá moat it jonges, jout him yn it ferfolch mar oan my dan komt it wol goed”.  

Gosse had humor en was gewoonweg een fijne vent. Gosse was niet materialistisch maar een trekker 

moest gewoon een Ford Dexta  zijn en een auto van het merk Audi. Dat er een aantal maanden geleden 

tijdens de harde storm een grote zware eik uitgerekend boven op zijn Audi viel was voor hem dan ook maar 

moeilijk te verwerken. Zo zat hij tijdens de uit-wedstrijden dan ook steevast bij Hans in de auto, het liefst 

voorin!  

Zijn voortdurend optimistische instelling heeft ons verwonderd. Voor Gosse was het glas altijd half vol. 

Vorig jaar nog is hij voor de 2e keer geopereerd aan zijn hypofyse. Geen kleine operatie waardoor hij ook 

de rest van zijn leven medicatie zou moeten slikken. Maar als je hier met hem over sprak dan leek het alsof 

hij was geholpen aan iets onbenulligs. Het kwam allemaal wel weer goed. Zolang hij nog ballen kon... 

Niet veel later kwam na een redelijk onschuldig maagonderzoek het noodlottige bericht dat hij maagkanker 

had. Het zag er niet goed uit en specialisten gaven hem maximaal 6 maanden. Als team waren we 

verslagen maar voor Gosse was het boek nog niet uit. “My krije se der net samar ûnder”. 

 

Nadat bleek dat de chemokuren in Nederland onvoldoende hielpen heeft hij nog drie weken lang kuren 

gevolgd in Duitsland. Vorige week zondag had hij nog aangegeven mee te willen naar de wedstrijd tegen 

Waskemeer. Van ophalen wilde hij niets weten. “Ik kom wol my eigen auto” Maar het was hem niet meer 

gegund. Donderdagavond 13 maart is Gosse rustig ingeslapen. 

“Onze bokser is niet meer…” 

 

Gosse, we zullen je missen. 
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29 maart 2014  Actie in Poiesz supermarkt in Haulerwijk.  

12 april 2014  Slotavond (met buitengewone ledenvergadering) 

 

Verschuivingen binnen het bestuur: nieuwe voorzitter 

Houd deze avond vrij! 

Op zaterdagavond 12 april a.s. hebben we de zaal van de Koperen Pomp gereserveerd om het competitie 

seizoen op een gezellige manier af te sluiten. Alle leden vanaf de B junioren en de sponsoren worden hiervoor 

van harte uitgenodigd. 

De agenda voor deze avond ontvangen jullie nog. De avond zal een kort officieel gedeelte krijgen i.v.m. 

verschuivingen binnen het bestuur en voor het aanvangstijdstip houden we rekening met de wedstrijd van 

heren 3. 

Net als vorig jaar zou het leuk zijn als er leden zijn die op deze avond iets organiseren. Meld je bij ons aan! 
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12 april a.s: Slotavond seizoen 2013-2014 

 

Minitoernooi weer succes 

 
Op verzoek van de Nevobo organiseerden we dit seizoen voor de tweede keer een mini toernooi, afgelopen 

zaterdag 15 maart. Mede dankzij de inzet van veel vrijwilligers was het weer een geslaagde ochtend. Iedereen 

die er aan meegewerkt heeft heel erg bedankt. Dank zij jullie verliepen de 57 (!) wedstrijden vlekkeloos.  

Klaas en Hesder bedankt voor het perfecte geluid uit de Straat-Volleybal-Toernooi-installatie. Daar kunnen ze 

bij Laco een puntje aan zuigen! 

 

Remco Leistra heeft zich gemeld als kandidaat voor de nog steeds vacante voorzittersfunctie. Om dit aan de 

leden voor te leggen wordt een deel van de slotavond op 12 april 2014 formeel als buitengewone 

ledenvergadering ingevuld.  

Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden of aangemeld worden bij secretariaat@volleybalhaulerwijk.nl 

Het voorzitterschap van Remco brengt met zich mee dat we een nieuwe penningmeester nodig zullen hebben. 

Ook zoeken we m.i.v. volgend seizoen een nieuwe wedstrijdsecretaris. Op pagina 4 een functieomschrijving 

voor beide vacatures. Dat niet iedereen staat te trappelen om voorzitter te worden is enigszins voor te stellen 

maar een penningmeester en wedstrijdsecretaris moet toch lukken?! Meld je aan! 

Agenda 

 

http://www.volleybalhaulerwijk.nl/
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Bestuursleden gezocht. 
 
Door een aantal op handen zijnde verschuivingen binnen het bestuur, zijn wij dringend op zoek naar 
kandidaten voor de volgende bestuursfuncties:  
 

Penningmeester en Wedstrijdcoördinator. 
 

De functie van Penningmeester komt beschikbaar, omdat Remco Leistra heeft aangegeven de 
voorzittershamer wel over te willen nemen. De functie van Wedstrijdcoördinator komt beschikbaar, 
omdat Jenny Waning-Hof heeft aangegeven m.i.v. het nieuwe seizoen te stoppen met haar 
bestuursactiviteiten. 
 
Voor de functies vindt je hieronder een taakomschrijving. 
Lijkt een van de functies je wel wat en wil je je steentje bijdragen de vereniging draaiende te houden, 
neem dan contact op met één van de huidige bestuursleden. 
 

Functieomschrijving Penningmeester. 
 Het verrichten van de betalingen voor de vereniging. 

 Het incasseren van de contributie. 

 Het bijhouden van de financiële administratie van de vereniging.  

 Het opstellen van het Financieel Jaarverslag en begroting. 

 In samenwerking met de voorzitter het sponsorbeheer. 
 

Functieomschrijving Wedstrijdcoördinator. 
 Het verzorgen van de wedstrijdformulieren bij de wedstrijden. 

 Het regelen van wedstrijdwijzigingen met de teams. 

 Het maken van de competitieplanning aan het einde van het seizoen samen met de 
voorzitter. 

 Contactpersoon voor de bond en andere verenigingen over wedstrijdzaken. 
 
Wil je meer info over deze functies, neem dan even contact op met Remco Leistra. 
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Vacaturebank 

http://www.volleybalhaulerwijk.nl/
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Hallo iedereen,  

Ik ben Dirk Terpstra, ik ben 18 jaar oud en woon in Haulerwijk. Ik doe nu al zo´n 8 jaar aan volleybal en vind het 

nog steeds hartstikke leuk. Ik speel nu ongeveer  twee jaar in de heren 3, waar ik veel lol heb. We zijn beter in 

de kantine dan op het veld, maar we gaan vooruit. Ook ben ik sinds kort trainer van de c1 en c2, de c2 coach ik 

ook. In beide teams zit veel talent, waardoor het extra leuk is om trainer te zijn. 

Ik doe de opleiding veehouderij, aan het AOC Terra in Groningen. Dit is een leuke opleiding, waar ik later veel 

richtingen mee uit kan. Naast volleybal en school heb ik ook nog hobby´s. 

Ik vind koken erg leuk(als ik er tijd voor heb). Ook vind ik muziek erg leuk en speel ik zelf gitaar en drums. Ik zit 

sinds kort ook in een bandje, we repeteren elke zondag . 

 

Voor de volgende “Aangenaam kennis te maken met… ” kies ik Sander de Boer uit. 

 

Groet, Dirk 
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Aangenaam kennis te maken met… 

 

Oproep: We gaan toch wel door…..? 

 
Het einde van het volleybal seizoen is alweer in zicht. Dat betekent dat we ons alweer aan het voorbereiden zijn 

op volgend seizoen. Hoe worden de teams ingedeeld en wanneer kunnen deze teams trainen, welke trainers 

zijn inzetbaar, etc. Altijd weer een hele puzzel. Opdat we bij het indelen van de teams niet voor verrassingen 

komen te staan is het belangrijk voor ons om te weten of je doorgaat. We kunnen het ons haast niet voorstellen 

maar… 

Als je nu al weet dat je wilt gaan stoppen geef dat dan door aan onze secretaris, graag voor 5 april a.s.  

Wanneer je twijfelt zouden we dat ook graag van je horen, misschien kunnen we als trainers en bestuur met jou 

je situatie bespreken. 

Het bestuur. 

 

http://www.volleybalhaulerwijk.nl/

