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September is al over de helft, de vakanties liggen ver achter ons. We zitten 
allemaal weer in ons gewone ritme. Helemaal nu de competitie begonnen is. 
Om het seizoen positief af te trappen wensen we jullie allemaal veel succes en 
vooral veel speelplezier. Of kijkplezier, dat kan natuurlijk ook!  
Over positief gesproken: Onze trainers/coaches hebben in de aanloop naar de 
competitiestart samen met het bestuur de cursus positief coachen gevolgd. 
Meer hierover en waar we als vereniging voor staan in deze nieuwsbrief. 
Nieuw in de nieuwsbrief is de vermelding van onze sponsors op het 1e blad. 
Toen de nieuwsbrief min of meer het “boekje” is gaan vervangen hebben we 
er blijkbaar niet bij stil gestaan dat we in dit medium ook onze sponsors de 
aandacht moeten geven die ze verdienen. Daarom een nieuwe lay-out.  
Ook nieuw is dat we dit seizoen starten met de aanwezigheid van een 
zaalwacht bij thuiswedstrijden.  Waarom en hoe lees je in deze nieuwsbrief. 
Minder positief, op zijn zachtst gezegd, zijn de ontwikkelingen rond ons heren 
1 team. Ze staan vlak voor de competitiestart door diverse oorzaken met maar 
6 spelers. En dat is gewoon te weinig. De komende weken worden hun 
wedstrijden afgezegd om tijd te winnen voor een oplossing. Terugtrekking is 
als er aan de situatie niets veranderd echter een realistisch scenario.  
Dus als iemand een blik met spelers weet….. 

Tieme Jaap Louwes, secretaris 
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Voorwoord 

Nieuwe leden 

De volgende leden zijn nieuw bij onze vereniging:
 

Ruth van Goor (dames 1) 
Renske Veldkamp (dames 2) 
Manon van Bolhuis (dames 2) 
Ilse Meijster (mini’s) 
Irene Hannema (mini’s) 
Nynke van Waarden (mini’s) 
 

Van harte welkom en allemaal heel veel plezier en succes!

WANING ICT & TECHNIEK  
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Als vereniging staan wij voor: 

“Een juiste balans tussen Spelplezier & Prestatie met wederzijds respect voor alle betrokkenen.” 

Dit doen wij door middel van: 

Positief Coachen  

“Het geheim van succes in de sport is eigenlijk plezier & zelfvertrouwen.  

Juist kijken naar wat WEL goed gaat in plaats van focus op wat NIET goed gaat. 

Want wanneer je iets met plezier & vol zelfvertrouwen doet komen de goede resultaten vanzelf.” 

 

Afgelopen maand was het zover, in 2 cursusavonden kregen alle trainers de cursus voor Positief Coachen onder enthousiaste 

begeleiding van Susanne Kappetein. Door middel van theorie, filmpjes, rollenspelen en groepsdiscussie ontstond een geweldig 

positieve dynamiek rondom het thema Positief Coachen en wat dat inhoudt voor een ieder. Positief Coachen is niet alleen 

complimenten geven, maar vooral kijken naar je eigen rol als trainer/coach. Hoe ga je met elkaar en met de sporters om. Hoe kun je 

motiveren, hoe kun je afspraken maken, hoe spreek je elkaar aan, enz. En dat het nog best lastig is bleek wel tijdens de rollenspelen. 

We kregen ook allemaal 2 opdrachten mee naar huis om te oefenen. Eén daarvan is het vermijden van het woordje NIET. We zeggen 

namelijk dagelijks het woordje NIET, en toch heeft dit vaak een negatieve lading. Door de boodschap anders te brengen, het 

zogenaamde om‐denken, ontstaat gelijk een meer ontspannen sfeer. Ik zou zeggen ga de uitdaging ook eens aan om een dag het 

woord NIET te vermijden, want in elke situatie is het te gebruiken. 

Gaan jullie er wat van merken de komende tijd? Ja zeker, ook al zullen het kleine veranderstapjes zijn. Het zaadje over Positief 

Coachen is geplant en door het te voeden zullen we binnen de vereniging groeien naar een positief en veilig sportklimaat. Positief 

Coachen is natuurlijk ook door iedereen te gebruiken en dan met name door ouders. Hoe kun je jouw kind laten genieten van de 

sport. We zullen de ouders van onze jeugdleden dan ook informeren dit seizoen. Kijk ook op www.positiefcoachen.nl of 

www.TVsportplezier.nl 
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TOP GEDAAN: Alle trainers geslaagd voor de cursus Positief Coachen!  
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DONDERDAG 9 OKTOBER 2014 

20:00 UUR IN “DE ENTER” 
 

LEDENVERGADERING 

 VOLLEYBALVERENIGING HAULERWIJK 
 

ALLE LEDEN EN OUDERS VAN JEUGDLEDEN  

ZIJN VAN HARTE UITGENODIGD! 
 

 (agenda volgt) 
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vergadering! Ledenvergadering! Ledenvergadering! Ledenvergadering! Ledenvergadering! Ledenvergadering! Ledenve 
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Zaalwacht 

Grote Club Actie 

Zoals de meeste leden al gemerkt hebben is de Grote Club Actie weer van start gegaan. De jongste jeugd is 
inmiddels actief met het verkopen van zoveel mogelijk loten. Van de oudere jeugd en senioren wordt verwacht 
dat iedereen twee loten afneemt. Maar meer (ver)kopen mag natuurlijk ook, graag zelfs! De lotenboekjes gaan 
daarvoor rond binnen de teams. Wees sportief en doe mee, vul de gegevens in en geef het boekje zo snel 
mogelijk weer door aan je teamgenoot! 

Tel en fluitschema 

Zoals alle spelers via de mail al hebben vernomen is het tel en fluitschema weer bekend. Binnenkort ook op de 
site. Kijk goed wanneer je verwacht wordt als teller of scheidsrechter. En als je niet kan regel je zelf een 
vervanger. 

Met ingang van dit seizoen “werken” we weer met een zaalwacht. Van verschillende mensen horen we nu al : 
“Die hadden we vroeger ook!” Onduidelijk is waarom dat ooit is opgehouden. Maar de zaalwacht is dus terug.  
Waarom een zaalwacht? Bij thuiswedstrijden is er altijd wel iets wat geregeld moet worden. Iets met het 
materiaal, baldadige jeugd, ontvangen van tegenstander, noem het maar op. Dan is het gewoon handig dat er 
vanaf het begin van de avond iemand van het bestuur aanwezig is waarvan duidelijk is dat je daar met je 
vragen terecht kan. En als je als vereniging netjes je tegenstanders welkom heet draagt dat gewoon bij aan een 
sportieve wedstrijdavond. Op het tel en fluitschema staat vermeld wie er dienst heeft als zaalwacht. 

Rij en was schema’s mini’s 

De rij- en wasschema’s voor de mini’s zijn klaar en naar de betreffende teams gemaild. De schema’s worden ook 
op de site gezet. 

September/oktober 2014   Grote clubactie
 
9 oktober 2014    Ledenvergadering! 
 
29 november 2014    Mini toernooi de Bongerd 
14 maart 2015    Mini toernooi de Bongerd 

Agenda 

  


