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 Van de voorzitter 
  
''De start van een nieuw seizoen''. 
 
De start van een seizoen zonder een voorzitter! gelukkig wil Tasmara Stigter tijd vrij ma-
ken om zich in te zetten binnen het bestuur, zodat het aantal personen gelijk blijft. 
De vakantie is al weer achter de rug, de scholen zijn weer begonnen en (gelukkig) ook 
het volleybalseizoen is weer van start gegaan. 
Voor iedereen is zo goed mogelijk geprobeerd een geschikte trainingstijd te vinden. De 
trainers gaan stinkende hun best om het hoogst haalbare uit hun team te halen. 
Wordt het weer zo'n ''vruchtbaar'' seizoen als afgelopen seizoen? Vele kampioenschap-
pen en kleine volleyballertjes. 
Laten we met elkaar de schouders er onder zetten en het een geslaagd seizoen laten 
worden. 
 
Als waarnemend voorzitter heb ik nog niet de ervaring om hier een paar pagina's vol te 
pennen. 
Uiteraard wil ik ook niet voor anderen het gras wegmaaien in deze nieuwsbrief. 
Bij de volgende nieuwsbrief hoop ik hier meer neer te zetten. 
Kortom, met elkaar kunnen we wederom er een mooi, geslaagd seizoen van laten wor-
den. 
 
Een sportief seizoen 2014-2015. 
 
Jan Willem Schild. 
Waarnemend voorzitter. 
 
De Grote Clubactie 
 
Zoals je wellicht weet doet onze vereniging dit jaar mee aan de Grote Clubactie. Wij 
willen graag een zo hoog mogelijke opbrengst voor de vereniging halen.  
 
Wij doen mee aan de Grote Clubactie, omdat deze actie OKK'70 flink wat geld kan ople-
veren. 80% Van het bedrag komt in de kas van OKK'70 en je kunt natuurlijk ook nog een 
leuke prijs winnen. 
 
je kunt loten kopen tot 16 november. 
 
Doen jullie weer mee?  

Nieuwsbrief  oktober  

seizoen 2014/2015 

http://www2.clubactie.nl/actie/VOLLEYBALVEROKK70
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 Jeugd Commissie 
 
Nadat André Schild begin dit jaar een zeer geslaagde jeugdtrainerspresentatie had ge-
geven, zijn wij ontzettend blij dat hij zaterdagmorgen 13 september ook nog een prak-
tijk gedeelte voor de jeugdtrainers heeft verzorgd. 
 
Met behulp van een aantal enthousiaste jeugdspelers liet André de aanwezige (hulp)
trainers zien hoe je bepaalde technieken het beste kan trainen, maar ook waar je tij-
dens deze trainingen op moet letten. Hij gaf bij alle oefeningen aan hoe je er bij de 
jongste jeugd mee moest beginnen en hoe je de oefeningen verder kon uitbreiden voor 
de wat meer ervaren jeugdspelers. Ook nu was de belangrijkste 'boodschap' dat jeugdi-
ge volleyballers vooral veel met een bal bezig moeten zijn tijdens de trainingsuren. On-
ze jeugd traint veelal maar één keer in de week en deze tijd moeten we dus niet te veel 
verloren laten gaan aan warming-ups en dergelijke. Door een bal bij de warming-up te 
gebruiken werk je meteen aan het balgevoel. 
Er werden door de aanwezige trainers ijverig notities en schetsen gemaakt, dus ik denk 
dat we aardig veel van deze oefeningen terug zullen zien bij de jeugdtrainingen :-) 
 
Groetjes Anneke en Natascha. 
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Voorstelronde van het bestuur. 

Naam: Patrick Poppelaars  

Leeftijd: 31 

Woonplaats: Sliedrecht 

Team:  H4 

Lengte: 1.94 

Wat zijn je taken binnen het bestuur van OKK’70: Secretaris  

Wat houdt dit allemaal in: Regelen zaalhuur en communicatie met de TC, gemeente en 

de volleybalbond  ten behoeve van de competitie en zaal. 

Hoe lang ben je al actief binnen OKK’70: Ongeveer 5 jaar 

Wat heb je naast het bestuur nog meer gedaan binnen de vereniging: Op dit moment 

start ik met een VS 3 cursus om buiten OKK70 te fluiten. Zo kan ik teams van OKK70 

helpen die een leveringsplicht van scheidrechters hebben aan de bond. Ik ben ook een 

2 tal seizoenen aanvoerder geweest bij H4. 

Verder help ik ook mee bij activiteiten zoals het CMV toernooi, snoepactie 

Heb je naast het leven bij OKK’70 ook nog andere hobby’s: Ik ben een NAC supporter 

in hart en nieren, dus ik probeer geen enkele thuiswedstrijd over te slaan. Verder doe ik 

naast OKK70 ook nog vrijwilligerswerk met gehandicapten.  

 

Hoe ziet de toekomst van OKK’70 er uit vanuit jouw oogpunt:  Ik hoop dat veel leden 

zich vrijwillig in willen blijven zetten binnen de vereniging om andere teams te helpen. 

Zo zal het voortbestaan van  OKK70 gewaarborgd zijn. Ik heb daar het volste vertrou-

wen in. 

Tot slot: Wens ik iedereen heel succes en speelplezier in het nieuwe seizoen!! 
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 Verenigingsdag 2014/2015, 
 
Op 6 september werd voor het tweede jaar achter elkaar een verenigingsdag georgani-
seerd. 
Van vroeg in de ochtend tot laat in de middag volleybal en afsluitend een BBQ. 
Elke keer als je zoiets organiseer leer je van bepaalde dingen, nu zijn we heel bewust al 
heel vroeg gaan zoeken naar tegenstanders voor de teams. 
Dit gaat echt niet van ganser harte, begin mei werden de eerste contacten al gelegd om 
voldoende tegenstanders te vinden. 
Helaas hebben we voor 1 team geen tegenstander kunnen vinden, sorry heren4, vol-
gende keer hopelijk wel. 
Voor de rest hebben alle teams een wedstrijd kunnen spelen, bij MB2 was het kwartje 
niet gevallen en lagen nog op één oor. 
De tegenstander was er niet voor niks, er werd wat geschoven en er werd een driekamp 
gemaakt. Vanaf s'ochtends 9:00 volleybal in de Wielewaal. 
Om 17:30 waren de wedstrijden klaar en was de zaal leeg. 
Aanschuiven voor de bbq, tot in de puntjes geregeld door de foyer de Wielewaal, hul-
de! 
Er waren wel liefst 61 aanmeldingen voor de BBQ, echt een groot aantal. 
Volgend jaar weer en kijken of we de kleine dingen die nu nog mis gingen aan kunnen 
pakken. 
 
Allen bedankt, 
Jurgen & Jan Willem. 
 
 
Enquête verenigingsdag: 
Op de verenigingsdag hebben vele ook een enquête ingevuld. 
Bijna 90 spelende leden hebben deze ingevuld, over het algemeen kwamen hier geen 
schokkende dingen uit. 
Wat onvrede over trainingen/trainers. Verdeeldheid over vertrouwenspersoon, jeugd 
vond het niet nodig, de senioren vonden dit eigenlijk wel bij een vereniging horen. Een 
oplossing voor de opkomst ledenvergadering was veelal het houden tijdens het seizoen, 
het vervelende is dat er dan nog veel dingen lopen en er geen goed beeld geschetst kan 
worden. Het cijfer wat bestuur/commissies en de vereniging ligt rond de 7,5-8. 
Voor vragen over de enquête: bestuur@okk70.nl 
 

 
 

mailto:bestuur@okk70.nl
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 Trotse volleyballers op de foto met hun nieuwe sponsor! 
 
Zaterdagmorgen 4 oktober was het in sporthal De Wielewaal één groot volleybalfeest. 
Van 9 tot 12 uur speelde de jongste volleybaljeugd uit onze regio, zo'n 200 kinderen, op 
het door OKK'70 georganiseerde CMV-toernooi. Het was het eerste toernooi van het 
seizoen en er werd door iedereen met veel enthousiasme gespeeld. 
Na dit zeer geslaagde toernooi kwamen de OKK'70 teams van CMV niveau 5 en 6 in ac-
tie voor hun competitiewedstrijden. Maar voor ze aan deze wedstrijden konden begin-
nen zijn ze eerst even met elkaar op de foto gegaan. 
Aspect-ICT heeft namelijk niet alleen zichzelf in een nieuw jasje gestoken (het zal u vast 
niet ontgaan zijn dat het pand van De Giessen/ Aspect-ICT aan de Industriestraat 28 een 
gigantische metamorfose heeft ondergaan), ze hebben ook de jongste OKK'70 volley-
ballers van nieuwe wedstrijdshirts voorzien, dit alles keurig verzorgd door Zuid-Holland 
Promotions.  
En dat de volleyballers daar super trots op zijn is natuurlijk een understatement.  
Zoals u op de foto kunt zien, alleen maar stralende gezichten. 
Cool Moves Volley (CMV) is speciaal voor kids van 6 jaar tot en met 12 jaar. Via 6 ver-
schillende niveaus leren ze, op een leuke manier, stapsgewijs volleybal. 
De teams van niveau 1 tot en met 4 spelen gemiddeld één keer per maand een toernooi 
bij de verschillende verenigingen in de regio en de niveaus 5 en 6 spelen al echt compe-
titie. Doordat er in onze regio veel volleybalverenigingen zijn, zijn de wedstrijden in de-
ze competitie ook allemaal in de omgeving.  
Lijkt volleybal jou ook leuk en wil je binnenkort ook in zo’n mooi Aspect / ICT shirt spe-
len? Je mag altijd een paar keer vrijblijvend komen kijken en/ of meetrainen.  
Stuur even een mailtje naar jc@okk70.nl met je naam en leeftijd, en wij je we laten je 
weten wanneer je kunt komen kijken/ trainen.  
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 Doorgeefpen: 
 
Naam: Sari van Velzen 
Leeftijd: 24 
Woonplaats: Hardinxveld  
Beroep: verloskundige 
 
Team: dames 2       
Positie: diagonaal 
Lengte: 1.70m 
Hoogst gespeelde niveau: 2e klasse 
Hoe lang speel je al volleybal: 9 jaar ?  
Kampioenschappen: geen   
Sterkste punt: van alles een beetje 
Zwakste punt: service 
Naast OKK’70 nog andere vereniging gehad: nee 
 
Status: getrouwd 
Zijn er nog meer dingen die je doet binnen OKK’70 naast het spelen van de competi-
tie: nee 
Dingen die je graag in de toekomst ziet veranderen bij OKK’70: meer wedstrijden in de 
Wielewaal 
 
Favoriete eten: geen voorkeur 
Favoriete drank:  mixdrankjes 
Lievelingskleur: roze 
Beste uitvinding: linkshandige schaar 
Topsporter: Patrick Kluivert 
Vakantieland: als er maar zon is! 
Ochtend- of avondmens: avond  
Roken: nee 
Favoriete tv programma: Boer zoekt vrouw 
Laatst gelezen boek: poeh.. dat is een tijd terug..!  
Veel bewondering voor: een ieder die zich in zet voor een ander 
Hekel aan: associaal gedrag in het verkeer 
Dagje ruilen met: koningin Maxima 
Romanticus: nee 
 
Favoriete uitspraak: -  
Levensmotto: niet perfect is ook goed!  
 
Als laatste nog iets kwijt: allemaal heel veel succes en vooral plezier het komende sei-
zoen!  

Naar wie gaat de volgende pen: Annemarie van Velzen 
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 Trainingstijden 
 

 
 
Op even weken is er op de maandag voor JA een tweede training van 20.30-22.00 
uur  en de andere week kan JA  aansluiten bij H3 en 4. 
Op oneven weken is er op de maandag voor D1, D2 en MA een tweede training van 
20.30-22.00 uur 

Trainingstijden  OKK'70  2014-2015 (micro) 

team dag tijd Trainer/ coach 

Heren 1 Woensdag 21.15 – 23.00 Wielewaal Robbert Getrouw 

Heren 2       Geen training, enkel competitie 

Heren 3 / 4 Maandag 20.30 – 22.00 Appelgaard Edwin de Jong 

Dames 1 Woensdag 20.15 – 22.00 Appelgaard  Aad Pijpers 

Dames 2 
Meisjes A 

Donderdag 19.00 – 20.30 Appelgaard Edwin de Jong en hij is coach van MA 

Dames 3 Woensdag 18.45 – 20.15 Appelgaard Tim van Wingerden 

Jongens A Woensdag 20.00 – 21.15 Wielewaal Robbert Getrouw en coaching 
door  H1 

Jongens B Maandag 19.00 - 20.30 Appelgaard Leon van Houwelingen   

Jongens C mix Woensdag 17.30 – 18.45 Appelgaard Gerlinde de Rover (ook de coach); Jos 
en Patrick 

Meisjes B1 maandag 19.00 - 20.30 Appelgaard Johan Timmer (ook coaching) 

Meisjes B2 Vrijdag 17.00 - 18.00 Appelgaard Carolien de Vos 
Ellen v.d. Vlies coördineert de coa-
ching door D1 

Meisjes C1 Vrijdag 18.00 - 19.15 Appelgaard Remco de Groen  (coach Tasmara 
Stigter) 

CMV N5 en N6 Vrijdag 18.00 - 19.15 Appelgaard N5 Ina van Vliet / MA 
N6 Jos en Patrick en coach: John Po-
lak 

CMV N1 t/m 4 Vrijdag 17.00 - 18.00 Appelgaard Ina van Vliet / MB1 

Dames R Donderdag 20.30 – 22.30 Appelgaard NTV 

Heren R Donderdag 20.30 - 22.30 Appelgaard NTV 
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 2e trainingen 
We streven naar de mogelijkheid van 2x trainen. 
2x per week  een teamtraining is niet mogelijk. Wel kan er ingevoegd worden bij een 
ander team. 
Hierbij geldt dat de trainer bepaalt hoe groot de trainingsgroep kan worden. Als de 
groep te groot wordt, kan er een roulatieafspraak worden gemaakt. 
  

 

 2e training opmerkingen 

Heren 1 en 2 op maandag Op eigen initiatief eventueel 
aansluiten bij JA / H3,4 

Heren 3 en 4 geen   

JA op maandag   

JB Bij JA op woensdag   

JC mix Meisjes bij MC op vrijdag 
Jongens bij JB op maandag 

  

Dames D1 en D2 om de week op 
maandag 
D3 op donderdag bij D2/MA 

  

MA Deel bij D1 op woensdag 
Om de week op maandag 

  

MB 1 Deel op donderdag bij D2/
MA 
Deel op woensdag bij D3 

Na overleg met de trainers 

MB2 Bij D3 op woensdag   

MC Deel op maandag bij MB 
bij JC mix op woensdag 

Na overleg met de trainers 

CMV N6 bij JC mix Na overleg met de trainers 

CMV N5 geen   
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 Sponsoren 
 

 

 

  

  

www.aspect-ict.nl 

      

www.trox.nl 

  

 

  

www.damenshipyardshardinxveld.nl 

 

  

www.esveco.nl 

  

 

  

www.promo-concept.nl 

 

  

www.unive-rivierenland.nl 

 

  

www.beachvolleybalwinkel.nl 

  

 

  

www.berdebourgondier.nl 

 

  

www.dreamwellbv.nl 


