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Inmiddels zitten we weer midden in het seizoen. In de competities begint al 
voorzichtig enige tekening te komen. De personele problemen bij heren 1 zijn 
nog niet opgelost maar voorlopig hebben we de zaak een beetje gered door 
op de woensdagavond de thuiswedstrijden af te werken. Dat maakt het wat 
gemakkelijker om spelers van heren 2 of 3 mee te laten doen.  
Ook de ledenvergadering hebben we weer achter ons. De opkomst stemde 
ook nu niet geheel tevreden, ondanks het agendapunt contributieverhoging. 
Zoals bekend zijn we actief met het project Veilig Sport Klimaat (VSK). In deze 
nieuwsbrief veel onderwerpen in dat kader: Gouden tips voor ouders, 
verenigingsafspraken (als bijlage bijgevoegd), taken van de zaalwacht. 
Allemaal handvaten waarmee we spelen bij en het bezoeken van onze club zo 
aangenaam mogelijk kunnen maken. Dat we met het project, vooral dankzij 
Henny en Syta, succesvol aan de slag zijn blijkt ook uit het verzoek van de 
Nevobo om onze ervaring met hun te delen. En als voorbeeld voor andere 
verenigingen te gebruiken. Dat is terug te vinden op de Nevobo site onder 
het hoofdstuk “Succesverhaal van de maand” 
Zo staan we als vereniging mooi positief in de belangstelling! 

Tieme Jaap Louwes, secretaris 
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Voorwoord 

Nieuwe leden 

De volgende leden zijn nieuw bij onze vereniging:
Astrid Vos (dames 2) 
Lianne Ekhart (mini’s) 
Tobias van Essen (mini’s) 
Nynke Oosterwal (mini’s) 
Van harte welkom en allemaal heel veel plezier en succes! 

WANING ICT & TECHNIEK  

Agenda 

27 november   Trekking Grote clubactie
29 november 2014  Mini toernooi de Bongerd 
27 december 2014  Oliebollen mix toernooi  
?? januari 2015  Koekactie 
14 maart 2015   Mini toernooi de Bongerd 
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10 GOUDEN tips voor ouders van sportende kinderen: 

 

Een positieve ouder helpt mee aan een positieve cultuur bij de club.  

Want in zo’n cultuur is de kans het grootst dat het goed gaat met jouw kind! 

 

1. Praat met je (sportende) kind vooral over plezier maken en zelf beter worden.  

En geniet daarvan. 

2. Laat aan je kind blijken dat het oké is als je tijdens een wedstrijd een fout maakt. 

3.  Kijk, ondanks de wedstrijdspanning, vooral naar wat er wél goed gaat en geef daar complimenten over, eerlijk 

en oprecht.  

4.  Geef geen extra aandacht aan wat fout gaat in een wedstrijd. 

5.  Laat je zoon of dochter vooral zelf nadenken. 

6.  Geef het goede voorbeeld: blijf positief. Ook richting scheidsrechter en tegenstander. 

7. Vraag na een wedstrijd aan je kind: “Was het leuk?”. 

8. Luister vervolgens naar je kind en stel ‘open’ vragen zoals: ”Hoe vond je de wedstrijd gaan?”  

9.  Kijk samen met je kind terug op momenten dat het wél goed ging. 

10. Begrijp dat het voor je kind het beste is als duidelijk is wat de rol is van de trainer/coach en de rol van de 

ouder. Concentreer je op je rol: het geven van onvoorwaardelijke liefde.  

 

Bedenk…   Winnen is het toetje van veel oefenen en positieve samenwerking!! 

 

Volleybalvereniging Haulerwijk 
 
Nieuwsbrief 20.       3 november 2014

Blad 2/5

10 GOUDEN tips! 
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Hulp gevraagd bij mini toernooi zaterdag 29 november a.s.!! 

  

 

 

Op zaterdag 29 november a.s. organiseren wij weer het mini-toernooi in Haulerwijk. Voor het 
tellen en fluiten kunnen we wel weer wat hulp gebruiken. 

Er staan 55 wedstrijden op het programma. Hoe meer mensen helpen, hoe beter we het kunnen 
verdelen. Fluiten kan vanaf de B-jeugd. De C’s mogen helpen tellen. 

Het toernooi is van 9.00-13.00 uur.  

Wil je ons helpen tellen en/of fluiten, dan kun je je aanmelden bij Syta via 
jeugdzaken@volleybalhaulerwijk.nl. 
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Wie helpt er mee? 

Grote Club Actie 

De Grote Club Actie loopt alweer enige tijd. Binnenkort gaan we de 
actie afronden. De trekking is op 27 november a.s. Er zijn al veel 
verkoopboekjes ingevuld ingeleverd maar nog niet alles is binnen. 
Vooral de boekjes die binnen de teams circuleren missen we nog 
veel van. Zorg er met z’n allen voor dat we weer een goed resultaat 
halen met deze actie! 
Inleveren van de boekjes kan bij Tieme Jaap Louwes of bij je 
trainer/coach. Graag vòòr 12 november a.s.!! 
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Tel en fluitschema 

Doordat het heren 1 team zijn wedstrijden op de woensdagavond speelt is het tel en fluitschema 
onlangs aangepast. Via e-mail zijn jullie hierover al geïnformeerd. Voor het gemak hierbij het schema 
tot eind 2014. Zorg tijdig voor vervanging als je verhinderd bent!  

Datum  Tijd  Team thuis  Team uit  Veld Scheidsrechter  Teller  Zaaldienst 

5‐11‐2014  19:00  Haulerwijk HS 1  AFC HS 1  2  Remco of Hans  Rika Renkema    

                       

7‐11‐2014  19:00  Haulerwijk XC 1  LSV XC 1  1  Ilja Brens  Melanie Timmer 

Tieme 
Jaap 

7‐11‐2014  19:00  Haulerwijk MA 1  Smash MA 1  3  Mirjam Gorter  Lennart Rozen 

7‐11‐2014  21:00  Haulerwijk HS 3  Flash/Veendam HS 3  2  Loïs Brok  Laura Clemmens 

7‐11‐2014  21:00 
SVW/Haulerwijk 
2   V.E.B.'98 HS 3  3  Wout de Vries  Manon Rozema 

                       

14‐11‐2014  19:30  Haulerwijk XB 1  DES XB 1  1  Thom Houwer  Denise Reinders 

Syta 

14‐11‐2014  19:30  Haulerwijk DS 2  S.G.O. DS 1  2  Jacco Reinders  Tim Huisman 

14‐11‐2014  19:30  Haulerwijk DS 1  Sudosa‐Desto DS 4  3 
Arnoud 
Noppers  Dirk Terpstra 

           

21‐11‐2014  19:30  Haulerwijk XC 1  Voklubol XC 2  1  Marije Louwes  Ilse Venema 

Henny 

21‐11‐2014  19:30  Haulerwijk DS 1  Veracles DS 4  3  Tjeerd Oenema Renske Veldkamp 

21‐11‐2014  19:30  Haulerwijk HS 3  vv Rolde HS 2  2  Loïs Molenaar  Sylvia van Dijk 

           

28‐11‐2014  19:30  Haulerwijk XB 1  Doles XB 1  1  Pascal Leistra  Seliena Reinders 

Tieme 
Jaap 

28‐11‐2014  19:30  Haulerwijk DS 2  Invictus DS 1  2  Henny de Boer  Miranda Velstra 

28‐11‐2014  19:30  Haulerwijk MA 1  DIO Oosterw MA 1  3  Peter Terpstra  Mirjam van der Wal 

           

12‐12‐2014  19:30  Haulerwijk DS 2  Exstudiantes DS 5  2 
Remon 
Berkhout  Anne Maaike de Jong

Syta 12‐12‐2014  19:30  Haulerwijk DS 1  Grijpskerk DS 2  3  Remco Leistra  Miranda Venema 
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Voor een aantal teams zijn we bezig nieuwe shirts te regelen. We hebben de nodige passessies gehad. 
Vaak horen we nu geluiden als “waar blijven de nieuwe shirts”. Om zo scherp mogelijk in te kunnen 
kopen willen we als het enigszins kan in één keer inkopen. We zijn nog in overleg met eventuele 
sponsors, dat heeft zijn tijd nodig. Verder wachten we nog op het ontwerp voor de herenshirts door 
de leverancier. Allemaal zaken die maken dat de komst van nieuwe shirts langer op zich laat wachten 
dan je zou willen. Dus nog even geduld aub. 
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Stand van zaken nieuwe shirts

Taken zaalwacht 

Zoals al eerder aangegeven hebben we dit seizoen weer zaalwachten ingesteld. Alle bestuursleden zijn 
beurtelings ingeroosterd op de thuisspeelavonden. Het rooster staat vermeld op het tel en fluit 
schema. Om een beeld te geven van wat de zaalwacht zoal doet hierbij de belangrijkste taken even op 
een rijtje: 

 Ontvangen (gast)teams & coaches 
 Wijzen van de kleedkamers/kantine 
 Persoonlijk contact met coaches 
 Laco personeel informeren over aanwezigheid zaalwacht 
 Scheidsrechters informeren over aanwezigheid zaalwacht 
 SR infomeren over begroeten voor de wedstrijd en bedanken na de wedstrijd 
 Ondersteunen SR en/of coaches bij ongewenst gedrag 
 Ingrijpen bij ongewenst gedrag in publiek 
 Contact opnemen met SR/tellers welke niet komen opdagen 
 Verzamelen wedstrijdformulieren & inleveren bij wedstrijdsecretaris

Verenigingsregels 

In kader van het project positief coachen hebben we verenigingsregels opgesteld. Met de regels laten 
we zien waar we als vereniging voor staan. Veelal voor de hand liggende regels, algemeen en 
praktisch maar toch goed om ze te benadrukken en af te spreken ze met elkaar toe te passen. En ook 
op team niveau kun je met elkaar afspraken maken: wat spreken we af over te laat komen?, wat willen 
we dit seizoen bereiken?, etc.  
In de bijlage van deze nieuwsbrief de regels. 
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VERENIGINGSREGELS 
Waarom Verenigingsregels? We willen als Volleybalvereniging Haulerwijk laten zien waar we voor staan. Voor onze 
eigen leden & vrijwilligers maar ook voor bezoekende verenigingen, potentiële leden en sponsoren. 

 

“Wij staan voor een juiste balans tussen Spelplezier & Prestatie  
                                                                  met wederzijds respect voor alle betrokkenen. 

Dit doen wij door middel van Positief Coachen”            
 

ALGEMENE REGELS 
 Iedereen is welkom. 
 Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat. 
 Wij begroeten onze gastvereniging voor de wedstrijd & bedanken ze na de 

wedstrijd. 
 Wij vieren de winstpunten op een positieve manier. 
 We accepteren de beslissing van de scheidsrechter. 
 We vloeken, schelden en pesten niet. 
 Wij spreken elkaar op een respectvolle manier aan op gedrag. 
 Wij gaan zorgvuldig om met materiaal & accommodatie. 

 
PRAKTISCHE REGELS 
Om de trainingsuren zo goed mogelijk te benutten & blessures te voorkomen hebben we een aantal afspraken rondom 
trainingen & wedstrijden: 

 Indien afwezig op tijd afmelden bij de trainer/coach. 

 Op tijd in sportkleding in de zaal (ca. 5 min. voor trainingstijd, ca. 30 min. voor de wedstrijd). 

 Lange haren vast. 

 Geen sieraden (ringen & oorbellen). 

 Waterfles/bidon mee. 

 Mee helpen met het veld op-/af bouwen. 
 
TEAM AFSPRAKEN: 
Naast de Algemene & Praktische regels kan elk team tezamen met haar trainer/coach afspraken maken. Bijv. 
wisselbeleid bij wedstrijden, hoe af te melden bij training en/of wedstrijd, enz.  

 ……. 

 ……. 

 ……. 

 ……. 

Seizoen 2014-2015 


