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Van de Voorzitter 

Beste sportvrienden en natuurlijk vriendinnen, 

Tsjonge jonge. Nauwelijks zijn de laatste 

boterletterkruimels opgepeuzeld of de kerstboom 

staat alweer op zijn plek. De tijd vliegt. 

Wie ook vliegen en in de wolken zijn; zijn Jongens 

B. Zonder Red Bull maar met champagne ben ik 

getuige  geweest  van hun officiële 

kampioenswedstrijd. Op deze druilerige dag was 

het binnen in de Wielewaal gezellig druk van de 

warme belangstelling. Echt spannend was het niet, maar ze zijn 

Kampioen en dat telt!!Op gepaste wijze hebben wij hun denk ik in het 

zonnetje gezet. 

Vrijdag 16 december waren we nogmaals getuige van een 

kampioensteam!! 

Jongens A (ja de jeugd moet het doen he) speelde hun laatste wedstrijd 

dit jaar en tevens in deze huidige bezetting. Er was veel publiek, want 

dat verdienen ze. Ze gaan vanaf het nieuwe jaar een beetje uit elkaar. 

Een paar gaan naar Heren 1 (daar waren ze al een tijdje onderdeel van) 

en een deel gaat als heren 3 verder. Ik wens hun succes en ik hoop dat 

ze er alleen maar beter van worden en door mogen groeien (meer 

figuurlijk dan letterlijk, want sommigen zijn al langer dan ik). 

Er zit zelfs nog een team in de wacht kamer om kampioen te worden!  

Mooi voor OKK’70; mooi voor hun en voor de promotie van de 

vereniging. Want zeg nou zelf: Bij zo’n vereniging wil jij toch ook 

volleyballen?? 

Het einde van het jaar nadert en als vereniging willen we het jaar 

uitluiden met het bijna traditioneel geworden oliebollentoernooi. Meer 

hierover in deze nieuwsbrief en via de mail worden jullie ook op de 

hoogte gehouden. Tevens hopen wij dan de nieuwe kledinglijn te 

presenteren met bijbehorend plan.  

Tot slot wens ik Sponsoren; adverteerders; donateurs; vrienden van 

OKK; club van 100; trainers; coaches; vrijwilligers; redactie nieuwsbrief; 

spelende en niet spelende leden; en verder ALLE ANDEREN die ik 

hierbij vergeten ben Fijne kerstdagen en een gezond; blessurevrij; 

gelukkig; sportief; mooi 

NIEUWJAAR toe!!! Tot ziens, waar dan ook.  

Martien van Dijk 

AGENDA 

          2016 
30/12     Oliebollentoernooi 
          2017 
21/01     CMV-toernooi Flits 
18/02     CMV-toernooi WHV 
11/03     CMV-toernooi Vollido 
25/02     Heren 1 Bekerronde 3 
25/03     CMV-toernooi Next Volley 
08/04     CMV-toernooi Meteoor 

   
 

 

  

WEDSTRIJDEN 

Het thuisrooster voor de komende vier 

weken: 

Week 02 

13/01 
13/01 
13/01 
13/01 
14/01 

 

   Week 03 
20/01 
20/01 
20/01 
20/01 
21/01 

 Volley2B 
Next Volley 
Volley Zuid 
Volley Zuid 
VVC Vught 

 

H1 
MB 
H3  
D2  
CMV5     
 
 
D1 
MA   
H2  
H4 
MC   

Volley Zuid 
Sliedrecht  
Next Volley 
Apollo 
Sliedrecht 
 
 
Vollido 
Next Volley 
Spirit 
Vedo 
AVVA 

   

Week 04 

 27/01 
27/01 
27/01 
27/01 
28/01 
28/01 

 

     H1 
      MB 
      H3 
      D2 
CMV5 
     JB       

        
  

      Wik 
      VCN 
      Voleco 
      DVO 
      Vridos 
      Sliedrecht  
 

Week 05 

03/02 
03/02 
03/02 
04/02 
04/02 

     D1 
       MA        
     H2 
CMV5 

MC 
         

  

Volley2B 
Bok 
Sna 
Next Volley 
Meteoor 

Kijk voor de overige wedstrijden: 

www.okk70.nl/?action=agenda 

http://okk70.nl/
http://okk70.nl/
http://okk70.nl/
http://www.okk70.nl/
https://www.facebook.com/okk70
https://twitter.com/okk70
http://beach.okk70.nl/
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 Competitiegeld nieuwe leden 2
e
 helft seizoen 2016-2017 

In januari wordt het competitiegeld geïncasseerd van de nieuwe leden die in de 2
e
 

helft van dit seizoen competitie gaan spelen. 

CMV5-6  € 20,00 voor een half seizoen 

Junioren  € 25,00 voor een half seizoen 

Senioren  € 35,00 voor een half seizoen 

Oliebollentoernooi Senioren en A-jeugd 

Het is alweer december, dus dat betekent dat er weer een oliebollentoernooi voor 

de deur staat. Dit is natuurlijk de leukste manier waarop we 2016 met elkaar 

kunnen afsluiten. Dit jaar zal dit plaatsvinden op vrijdag 30 december. Vanaf 19:00 

uur kan je inlopen en om 19:30 uur zal het toernooi officieel van start gaan. Dit jaar 

hebben wij, als dames 2, de organisatie op ons genomen. We hebben er al erg 

veel zin in!  

Als je mee wilt doen aan het toernooi kan je je opgeven vanaf 14 december via de 

OKK’70-site. We willen jullie vragen om je op te geven voor 23 december. 

 

Samengevat: 

Wat?      Oliebollentoernooi 

Wie?  Jullie: A-jeugd en ouder 

Waar?  Sporthal de Wielewaal 

Wanneer? 30 december vanaf 19:30 uur 

Oliebollentoernooi voor de jeugd 

Vrijdagmiddag 30 december is ook het oliebollentoernooi voor de jeugd in de Wielewaal. Dit worden twee toernooien, 

namelijk een toernooi voor de 12- jeugd en een voor 12+ jeugd.  

Ouder – Kind toernooi voor de kinderen die op de basisschool zitten. Dit toernooi zal ongeveer van 15.00 tot 17.00 uur 

duren. Dit is een uitdaging voor ouders/ooms/tantes om samen met uw kind/neef/nichtje te volleyballen. Hierbij spelen 

we op een gewoon veld met een team van 6, maar wel met aangepaste regels voor de kinderen.  Kinderen waarvan 

de ouders/familieleden niet kunnen mogen gerust alleen inschrijven, maar zet het er wel even bij dat je alleen komt! 

Een mixtoernooi voor de 12+ jeugd van ongeveer 17.00 tot 19.00 uur. Alle spelers van de C, B en A-teams zijn 

welkom! (Spelers van JA en MA mogen dus ook mee doen; ook als je ’s avonds meedoet met de senioren.)  

Rond 18.00 houden we even pauze en dan zal het kledingplan gepresenteerd worden, meer info hierover staat elders 

in de nieuwsbrief. 

Meld je aan (uiterlijk 26 december) door een mailtje te sturen naar jc@okk70.nl, Vermeld hierin je naam en in welk 

team je speelt. En eventueel ook of je als 12- zonder ouder/familielid komt. 

 

VERJAARDAGEN 

   

  25/12 André Schild 

  28/12 Nelly Oudenes 

  28/12 Quirine de Jong 

  29/12 Manon de Bruijn 

  03/01 Cora van den Berg 

  04/01 Edwin de Jong 

  04/01 Jorinde Meijer 

  13/01 Machlon de Jong 

  14/01 Alie de Boon 

  19/01 Corine van der Giessen  

  23/01 Mirthe Vogelaar  

  23/01 Laura Vogelaar 

  25/01 Johan Timmer  

  28/01 Gerlinde de Rover  

  31/01 Emma Schild  

  07/02 Paul Vossen  

09/02 Nick van Dongen 

12/02 Jasper Oussoren 

12/02 Arie Schild 

14/02 Petroesjka Paans 
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Even voorstellen……. Heren 2 

Met heren 2 stelt het meest ervaren team van de 

vereniging zich aan u voor. De teamgenoten met een 

recente aanmelddatum hebben allemaal ontdekt dat het 

gras bij de buren helemaal niet groener is, of dat volleybal 

toch veel te leuk is om niet te doen! De teamfoto is niet 

volledig, maar hierbij toch een werp op het Heren 2 van het 

seizoen 2016/2017. 

Jan Klop – lid sinds maart 1987 

Pfoe, al bijna 30 jaar lid van onze club! Is voorstellen dan 

nog nodig? Nu ja, dan toch een poging. Ik ben Jan Klop (41) en als teamleider Software in het dagelijks leven actief bij 

Aspect | ICT. Veelzijdige baan met de nodige verantwoordelijkheden en daarmee schiet in de avonduren met 

volleybal bezig zijn er nog weleens bij in. De tijden van 2x per week trainen (en anders gerust een setje of drie aan de 

kant…) zijn al lang voorbij. Maar goed, onderin de 1
e
 klasse meedoen is ook best leuk.         

         Leuk is ook dat er nog meer ‘Kloppies’ actief zijn binnen onze 

vereniging. Ondanks dat we deze zomer zijn verhuisd van het pittoreske werelddorp Giessen-Oudekerk naar ‘grote 

stad’ Giessenburg, blijven Rachel (MB) en Esther (MC) heel graag bij OKK’70 volleyballen. Ik mag dan ook graag 

gaan kijken bij hun wedstrijden.           Er valt nog veel meer te vertellen, maar dat kan beter na afloop 

van een wedstrijd (fijn dat we weer heel vaak in de Wielewaal spelen, dan is daar volop ruimte voor). 

Jan van Wijngaarden – lid sinds september 1988 

Mijn naam is Jan van Wijngaarden, volleybal speel ik sinds mijn 14
e
, dat is zo’n 28 jaar geleden.        

Van mijn 17
e
 tot mijn 37

e
 deed ik dit in Heren 1, dit is mijn 3

e
 seizoen in heren 2, door blessureleed sta ik helaas al 

een jaar aan de kant. Ik ben getrouwd met Myrna en vader van 2 jongens, Lars van 7 en Björn van 4 jaar. In het 

dagelijks leven werk ik als fysio- en manueeltherapeut. 

Johan Timmer – lid sinds september 1992 

Mijn naam is Johan Timmer en ben 45 jaar geleden geboren in Giessenburg en spelverdeler bij Heren 2. Op mijn 10e 

mijn volleybal carrière gestart bij Vridos en op mijn 21 overgestapt naar OKK’70. Bij de volleybal ook mijn vrouw 

Leontine leren kennen, zij was spelverdeelster in dames 1. Ook onze 3 dochters (Hanna, Judith en Mirthe) zitten bij 

OKK’70 op volleybal. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam bij de Giessen Kantooreff./Aspect ICT, hier ben ik 

intussen al weer 24 jaar actief als commercieel medewerker. Toen ik daar begon was het nog niet zo’n groot bedrijf, 

maar intussen heb ik meer dan 100 collega’s! Heren 2 is een prima team voor mij, weinig trainen en toch onze 

wedstrijden spelen op een redelijk niveau (althans dat denken we zelf). 

Enne jeugdspelers: Spelverdelen is de leukste en meest uitdagende positie in het veld, waarom dat leg ik je graag 

uit……! 

Cor van Vliet – lid sinds april 2000 

Ik ben Cor van Vliet (34 jaar). Ik mag me buiten het volleybal om vermaken in de gemeentehuizen van Dordrecht en 

Hardinxveld-Giessendam als financieel adviseur en als raadslid. Dit houd ik onder andere vol door twee keer in de 

week te volleyballen. Met ons team proberen we met zo min mogelijk inspanning een zo maximaal mogelijk resultaat 

te behalen. Vorig jaar resulteerde dit in een promotie, dit jaar betekent het elke wedstrijd ellenlange nabeschouwingen 

over wat beter moet (gelukkig wel onder het genot van een biertje)! 

Martijn de Rover – lid sinds september 1998 

Ik ben Martijn de Rover (37 jaar). Naast het volleybal werk ik in Hardinxveld-Giessendam bij Blending, ik doe daar het 

http://okk70.nl/
http://okk70.nl/
http://okk70.nl/
http://www.okk70.nl/
https://www.facebook.com/okk70
https://twitter.com/okk70
http://beach.okk70.nl/
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support voor hun ERP-systeem. Sinds dit jaar speel ik in het tweede, nadat ik 18 jaar bij heren 1 heb gespeeld.          

Ik ben getrouwd met Annemarie die in Dames 1 haar balletje slaat en wij mogen bij ons in huis genieten van 2 mooie 

kerels, Sem en Roan. 

Nick van Veen – lid sinds november 2000 

Nick van Veen is met 25 jaar de jongste van het team. Toch heeft ook Nick al weer heel wat jaren achter zijn naam 

staan. Nick is er in zijn eentje voor verantwoordelijk dat we niet helemaal in de roemruchte verhalen uit het verleden 

blijven hangen, maar dat we ook nog aangesloten blijven wat tegenwoordig hip en in is! 

Arie & André Schild – lid sinds november 2005/oktober 2010 

De broers Schild (33 en 41 jaar) van de Buitendams hebben na lange omzwervingen allebei de conclusie getrokken 

dat heren 2 toch het gezelligste team is om in te spelen.                 

Arie staat vooral bekend om zijn snoeiharde aanvallen op de diagonaal. André staat vooral bekend om zijn tomeloze 

inzet voor de volleybalsport. De jeugd van OKK’70 heeft het geluk te mogen putten uit zijn ervaringen van allerlei 

toptrainers uit Nederland. Samen zorgen ze voor de nodige punten (al dan niet voor de tegenstander), gezelligheid, 

gebrom en uren gefilosofeer over volleybal! 

Reinier Mulder – lid sinds januari 2008 

Hoi allemaal, met uitzondering van de uitstapjes naar 2 andere verenigingen (Vridos en Meteoor) ben ik al zo’n 27 jaar 

lid van OKK’70. Behalve speler bij H2 ben ik sinds 1,5 jaar ook begonnen met het assisteren bij de kanjertraining op 

vrijdagmiddag (sporthal Appelgaard). Erg leuk, en voor iedereen die het nog niet kent; kom een keer 

kijken/meehelpen/meedoen! Ik woon met vrouw en 3 dochters in Gorinchem en in het dagelijks ben ik actief op de 

consolidatie & administratie afdeling van Hunter Douglas in Rotterdam (beter bekend van het merk Luxaflex). Er is bij 

onze thuiswedstrijden nog plaats voor extra supporters, dus aarzel niet om eens te komen kijken bij H2.  

Kledingplan 

Achter de schermen wordt er door het bestuur hard gewerkt aan de toekomst van OKK’70. Zo is er ook een 

kledingplan bedacht en uitgewerkt om meer eenheid binnen de vereniging te krijgen. 

De twee pijlers van het OKK’70 kledingplan is iedereen gelijk behandelen en er representatief uitzien. Tot nu toe had 

je geluk als je team een sponsor had en je dus geen shirt bij de plaatselijke sportshop hoefde te kopen. Een shirt 

kreeg je dan van de sponsor. Wanneer je in een lager team speelde, dan moest je altijd zelf een shirt 

aanschaffen. Ook zijn de shirts in de loop der jaren diverse keren van ontwerp en kleur veranderd en was er geen 

eenheid meer binnen een team of een leeftijdscategorie.  

Daarom is er gekozen voor een kledingplan. Het kledingplan is er voor de jeugdteams vanaf c leeftijd en senioren. Het 

kledingplan bestaat uit een wedstrijdshirt en een broekje. Voor een bepaald bedrag per jaar wordt de kleding dan van 

de vereniging geleased/gehuurd. 

BEN JE NIEUWSGIERIG GEWORDEN? Kom dan naar het oliebollentoernooi op vrijdag 30 december!!! 

Tijdens het oliebollentoernooi wordt er extra uitleg gegeven en kunnen er indien gewenst vragen gesteld worden. Er is 

tijd gereserveerd voor de uitleg om 18.00 en om 20.45 in de pauze van het toernooi. 

Deze avond is er ook een mogelijkheid om nog de shirts en broekjes te passen (als je dit nog niet hebt gedaan). 

 

http://okk70.nl/
http://okk70.nl/
http://okk70.nl/
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https://www.facebook.com/okk70
https://twitter.com/okk70
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Kampioenen! 

Jongens B 
Zaterdag 10 december, is jongens B gehuldigd in de Wielewaal. Ze zijn kampioen 

geworden in de 1e klasse B, Regio Zuid. Ze speelden op deze zaterdag hun laatste 

thuiswedstrijd en wonnen met 4-0. Zij hebben geen één wedstrijd verloren dit 

seizoen! Zaterdag 17 december hebben zij hun laatste uitwedstrijd gespeeld in 

deze poule.  

Na deze wedstrijd werden de jongens gehuldigd door het bestuur. In de tweede 

helft van dit seizoen gaan zij Hoofdklasse spelen.   

Jongens A 
Vrijdag 16 december, waren de tribunes in de Appelgaard goed gevuld met ouders, 

familie, buren en verdere belangstellende voor jongens A. De jongens speelden 

deze avond hun laatste wedstrijd in de junioren competitie tegen Vollido. Ze hebben 

deze wedstrijd gewonnen met 3-1. De voorgaande wedstrijden hebben ze ook 

allemaal gewonnen en daardoor zijn ze kampioen geworden in de 1e Klasse A 1e 

helft 2016-2017.  

Na de wedstrijd werd het team gehuldigd. Vanaf januari gaan de spelers in de 

seniorencompetitie spelen.  

Cool Moves Volley  

Sinds de zomervakantie is het bijna elke vrijdag drukker geworden bij de jongste volleyballers. We zijn van acht naar 

zestien leden gegroeid. En ook op dit moment zijn er nog gastspelers. We zijn nu dus een groep van 6 tot 11 jaar, en 

van beginners tot kinderen die al twee jaar volleyballen. 

Gelukkig zijn we met vier trainers: Hanna en Zoë van meisjes B doen hun stage uren bij onze vereniging. Wilma 

Bakker is er nieuw bijgekomen en ik vind het ook nog steeds leuk om de jongste groep te trainen. We zijn naar drie 

toernooien geweest met twee teams, we speelden niveau 3 en niveau 4. 

In het begin was dat best krap met aantal spelers. Toch doen de teams het heel goed en gelukkig waren er meisjes 

die ook al bij een hoger niveau goed konden invallen. Vanaf januari gaan we waarschijnlijk met drie teams naar de 

CMV-toernooien. 

We hopen ook in de tweede helft nog nieuwe leden te verwelkomen. Om daarvoor ruimte te hebben en voldoende 

aandacht te kunnen geven, gaat team niveau 4 vanaf 6 januari in zaal B trainen. Dit team blijft niveau 4, maar traint 

dan samen met team niveau 5 onder leiding van Nathalie, Michel en Martijn. 

De spelers van niveau 5 spelen voor het eerst dit jaar competitiewedstrijden. Altijd weer leuk om te zien hoe door 

wekelijks wedstrijden te spelen het volleyballen vooruit gaat. Van dit team gaan Jalissa en Thirza in januari door naar 

meisjes C. En het team krijgt versterking van Noëlle. 

CMV en hun trainers wensen ieder een sportief en succesvolle tweede helft van het seizoen toe.  

http://okk70.nl/
http://okk70.nl/
http://okk70.nl/
http://www.okk70.nl/
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https://twitter.com/okk70
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Piet Est-ta-fet bij de CMV groep van OKK’70 

Op vrijdagmiddag 2 december kwam de CMV groep al een beetje in de Sinterklaas 

stemming  samen met Piet-est-ta-fet.  De groep werd in 4 teams verdeeld, teamsticker 

op je shirt en werd er tegen elkaar gestreden met allerlei spelletjes. 

Na deze leuke spelletjes  was het tijd om wat te drinken en wat te snoepen van het 

lekkere Sinterklaas snoepgoed wat Juf Ina had meegenomen voor de groep. 

Alle verdiende punten werden bij elkaar opgeteld en alle winnaars mochten in 

volgorde van plaatsing iets lekkers uitkiezen. 

Met de vriendelijke sportieve groeten van Piet-est-ta-fet  

(Voor meer foto’s en het hele verslag, bekijk gerust het verslag op de website van OKK’70) 

De Redactie 

Mocht je vragen, opmerkingen of aanmerkingen hebben? Mail dit gerust naar: redactie@okk70.nl 

Namens ons ook alvast fijne feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar toegewenst! 

http://okk70.nl/
http://okk70.nl/
http://okk70.nl/
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https://twitter.com/okk70
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