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Rabobank Hilversum-Vecht en Plassen ondersteunt LoVoC 

LoVoC brengt jong en oud in beweging. Met een verbindende 
kracht die veel verder gaat dan volleybal alleen. Want de  

vereniging betekent ook veel voor Loosdrecht,  

en dat ondersteunen we van harte. 

 
Ontdek alles over de Rabobank en sport op Rabobank.nl 

 
Een aandeel in elkaar 

SPORTEN  

STIMULEREN 

EN HET PLEZIER 

VAN JONG EN 
OUD. 
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47 jaargang, nr. 10 

Van de redactie 

 Kapsalon Frank Visser  De Schakel Cafetaria 

 Rabobank  Woninginrichting v.d. Wilt 

 Dekker Natuursteen  Brood/banketbakkerij Mur 

 Electro World van Melsen  Jolanda’s Haarmode 

 Bikeshop Loosdrecht  Hulsman & Roestenburg 

  Adviesbureau Dorrestein 

Dit LoVoC-Nieuws kwam weer mede tot stand dankzij onderstaande adverteerders: 

 
De uiterste inleverdatum is op zaterdag 24-09-2016 via  
redactie@LoVoC.nl 
Het LoVoC-Nieuws ligt vanaf 03-10-2016 in de sporthal. 

 
Beste leden, 
 
Hier is ie dan, alweer de laatste uitgave van het seizoen 2015-2016.  
Na het beëindigen van de competitive waren we als vereniging nog niet aan het eind 
van het seizoen. 
 
Nog vele gezellige activiteiten stonden op de rol, waaronder het Mixedtoernooi met 
bekendmaking van de Winnaar van De Onderlinge, de P.v.d.P.-trofee, aandacht voor 
jubilarissen, er viel nog zat te beleven. 
Daarnaast de vrijwilligersavond en de jaarlijks terugkerend jeugdactiviteit met 
bekendmaking van de winnaar van de Jeugdtrofee. 
 
Voor de T.C. waren het drukke tijden. Zij waren alweer bezig met het nieuwe seizoen 
2016-2017. Altijd spannend, die teamindeling. 
 
Kortom, er valt heel veel te lezen. 
 
De redactie wil jullie allen bedanken voor alle aangeleverde kopij dit seizoen en wens 
iedereen een hele gezellige, zomerse vakantie. Geniet ervan. 
 
De redactie 
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Bestuur: (bestuur@LoVoC.nl) 
Voorzitter: 
Jules Kieft, tel. 5825587 

Penningmeester: 
Marcel Burger, tel. 06-53836909 
Secretaris: 
Veerle Foederer, tel. 06-30144671 
Alg. lid, adverteerders en sponsors: 
Bert Strik, tel. 06-29081042  
Lid van uit de T.C. 
Jaap Mur, tel. 06-13636364 
Lid van uit de kantinecommissie: 
Tijdelijk niet ingevuld 
Lid vanuit de A.C. 
Tijdelijk niet ingevuld 
 
 
Technische Commissie (tc@LoVoC.nl) 
Voorzitter, Wedstrijdsecretaris, Contactpersoon Dames 2 en Recreanten 
Jaap Mur, tel. 06-13636364 (jaapmurnc@hotmail.com) 
Scheidsrechterscoördinator, Materialen, Contactpersoon Dames 1 en Dames 3 
Michiel van de Bunt, tel. 06-10565194 (michielvandebunt@ziggo.nl) 
Accommodatiehuur, Contactpersoon Heren 1 en Heren 3 
Maarten Karsemeijer, tel. 06-51683823 (karsie76@hetnet.nl) 
Contactpersoon Heren 2 en Mix C 
Carla Langeweg, tel 06-11073691 (carlalangeweg@hotmail.com) 
Contactpersoon Mix B en Meisjes B 
Sanne Poell, tel. 06-13185287 (spoell@hotmail.com) 
Contactpersoon Mini's 
Lisette Meijer, tel. 06-28564007 (liesjemeijer@hotmail.com) 
Algemeen lid 
Aart Prinsen, tel. 06-34163179 (aart-prinsen@hotmail.com) 

Leden van de Activiteitencommissie (ac@LoVoC.nl): 
Roderik Heij,    tel. 06-12097876 
Karin de Jong    tel. 06-12683958 
Gabrielle Reman  tel. 06-10396924 
Chantal Gesman  tel. 06-27371143 
Sonja Lugtenburg  tel. 06-34013033 
 
Ledenadministratie 
Margot Rutten,    tel. 035-5825588 (twprutten@planet.nl) 
 
Voorzitter van de Beachcommissie: 
Wim Bekenkamp,  tel. 035-5826152 (wbekenkamp@ziggo.nl) 
 
Redactie LoVoC-Nieuws: 
Riet Langeweg, tel. 5825597 (redactie@LoVoC.nl of langeweg@ziggo.nl) 
 
Verspreiding LoVoC-Nieuws: 
Saskia van Splunter, tel. 5827126 

mailto:jaapmurnc@hotmail.com
mailto:karsie76@hetnet.nl
mailto:carlalangeweg@hotmail.com
javascript:handleMailto('mailto:spoell@hotmail.com');return%20false;
mailto:liesjesmeijer@hotmail.com
javascript:handleMailto('mailto:aart-prinsen@hotmail.com');return%20false;
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Contributie 
Marcel Burger, tel. 06-53836909 (penningmeester@LoVoC.nl) 
 
Rekeningnummer 
Rabobank 3804.08.821  
 
Kleding 
Marcel Burger, tel. 06-53836909 
 
Sportzaal Eikenrode 
Laan van Eikenrode 49, 1231 BN Loosdrecht, tel. 5821447 
 
Kantine “In de Rode Eik” 
Laan van Eikenrode 49, 1231 BN Loosdrecht, tel. 5820545 
 
Website 
www.LoVoC.nl 
Roderik Hey, tel. 06-12097876 

17/18-06-2016 Schakel Beachtoernooi Sporthal Eikenrode 

20-06-2016 Grote Schoonmaak   De Wissel 

AGENDA 2015-2016 

http://www.lovoc.nl/
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De leden van de Club van 50 

 
 
  1. Pierre Pourchez           6. Fam. H.E. Rempe 
 
  2. Henk en Trudy Rempe         7. André  Schmitz 
 
  3. Fam. Gerritsen           8. Mevr. van Poppel 
 
  4. Harry van Poppel           9. Peter de Bakker 
 
  5. Jan Dokter        10. Marga Voorma 
 
          
 
   
   
  
 

11. Fred van Poppel 
 
12. Jaep Napjus 
 
13. Tom Kieft 
 
14. Rutger Janssen 
 
15. Cor Pruim 
 
 

16. Henriëtte Terpstra 
 
17. Wilma Kieft    
   
18. Frits van Spellen 
 
19. Miranda Dokter 
 

Voor informatie, aan- of afmeldingen kunt u terecht bij Marcel Burger 
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Mixtoernooi en Jubilarissen 
  
Op woensdag 18 mei werd traditioneel het seizoen afgesloten met het mixtoernooi. Dit 
keer lag de organisatie van het toernooi geheel in handen van Lars van Alphen, die dit 
deed in het kader van zijn opleiding. 
  
Het thema voor de avond was “petje op, petje af”.  
De kleine 40 deelnemers hadden hier allemaal gehoor 
aan gegeven. Zo speelde een deel met allerhande hoofd-
deksels, waarbij zeer fraaie exemplaren te bewonderen  
waren. En waren er ook deelnemers die besloten hadden 
met petje af te spelen. Lars had de zaken goed voor el-
kaar en er werd met veel plezier en enthousiasme voor de  
punten geknokt. Zoals ieder jaar deed de uitslag er  
natuurlijk niet toe, maar waren de winnaars toch blij en 
nam het laatst geëindigde team trots de leverworst in  
ontvangst. Kortom het was een geslaagde happening. 
Dus petje af voor Lars. 
  
Na afloop werden weer de diverse prijzen uitgereikt, zoals 
voor de scheidsrechter van het jaar, “de onderlinge” en de 
PvdP-trofee. De winnaars worden elders in dit blad ver-
meld. Ook werden er twee jubilarissen in de bloemen gezet. Subandi van Dijck, spelend 
bij de recreanten en Riet Langeweg (wie kent haar niet) zijn inmiddels al weer 25 jaar lid 
van de vereniging. Naast de bloemen ontvingen zij ook de jubileum pen. 
 
Jules 
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De verenigingspijzen 2015/2016 
 
Bij het mixtoernooi aan het einde van het seizoen hoort traditiegetrouw ook de uitreiking 
van de verenigingsprijzen. Na de uitslag van het mixtoernooi zet Jules eerst de  
jubilarissen in het zonnetje. Subandi en Riet zijn beiden al 25 jaar lid van de vereniging 
en ontvangen de speciale LoVoC-pen.  

 
Vorig jaar heeft de TC de ‘Scheidsrechter van het jaar’ 
geïntroduceerd om op die manier meer aandacht en 
waardering te geven aan alle vrijwilligers die met hun 
inzet ons spelletje mogelijk maken. Afgelopen seizoen 
was Arno de eerste winnaar.  
Deze keer reikte Jules de trofee uit aan  
Michiel van de Bunt. Michiel heeft dit jaar de  
opleiding als regioscheidsrechter afgerond en  
namens LoVoC gefloten in de regio, waardoor  
dames 1 in de promotieklasse kon uitkomen.  
Daarnaast heeft hij ook nog meerdere thuiswedstrijden 
voor LoVoC gefloten en zet hij zich al jaren in als 

scheidsrechters coördinator van onze vereniging 
 
De Onderlinge is de trofee voor het best presterende wedstrijdteam binnen de  
vereniging. Door middel van een 
geheime berekening, die alleen 
bij Wim, Saskia en Carla bekend 
is, wordt dit klassement op-
gemaakt. Dit jaar werd deze  
trofee met afstand gewonnen 
door Heren 1.  
Het team mocht zich in  
december nog winterkampioen 
noemen, maar liet in het voorjaar 
teveel punten liggen om  
kampioen te worden. Tijdens de 
laatste thuiswedstrijd moest tegen de koploper de 2

de
 plaats nog worden veiliggesteld. 

Het halen van de PD lukte, maar helaas ging deze wedstrijd voor de ogen van veel 
LoVoC-publiek verloren. Een volledige eindstand staat hieronder. 
 
 

Tijdens de afsluitende jeugdactiviteit werd de jeugdtrofee  
uitgereikt aan Sem Bruins uit onze C-jeugd. Sem is altijd  
enthousiast en als eerste aanwezig. Ook binnen de lijnen is hij 
een fanatieke speler. Technisch heeft hij zich dit seizoen heel 
goed verbeterd, hij kan goed bovenhands serveren en aanvallen 
is zijn specialiteit. We zien Sem al bij veel wedstrijden als  
supporter op de tribune en ook als assistent-minitrainer zien we 
hem al in de hal staan.  
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AFMELDINGEN 

Als laatste de PvdP-trofee, de prijs voor de meest  
opvallende speler van dit seizoen.  
Jeroen Langeweg was al jaren een vaste waarde in H1. 
Nadat er dit seizoen een geheel nieuw team om hem heen 
stond was hij gelijk een bepalende speler binnen het team.  
Mede door zijn scorende vermogen en zijn serviceseries 
wist H1 de koppositie te pakken. Misschien werd hij de 2

de
 

helft van het seizoen enigszins geremd door knieklachten, 
maar desondanks heeft hij doorgezet en bleef hij van grote 
waarde voor zijn team. Daarnaast fluit Jeroen ook nog  
menig wedstrijd voor onze vereniging. Al met al een  
seizoen van grote klasse! 
 
 
We hopen dat iedereen weer heeft genoten het seizoen 2015/2016.  
Na de zomervakantie gaan we er weer een mooi jaar van maken! 
 
TC LoVoC 

AANMELDINGEN 

Lilian Reinders 
Tessa Kuitert 
Sonja Lugtenburg 
Sven Godijn 
Pieter van Berkel 
Amber vd Kommer 

geen 

Onderlinge eindstand seizoen 2015-2016 

Stand Team Gemiddeld aantal punten 

1 Heren 1 2.94 

2 Meisjes B 1.60 

2 Dames 3 1.60 

3 Heren 3 1.46 

4 Meisjes C 1.40 

5 Heren 2 1.38 

6 Mix C 1.00 

7 Mix B 0.90 

8 Dames 2 0.80 

9 Dames 1 0.69 
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Geslaagde vrijwilligersavond 
 
Het was weer een gezellige boel tijdens de 
jaarlijkse vrijwilligersavond op  
vrijdag 20 mei.  
De vrijwilligers worden met deze speciale 
avond door het bestuur bedankt voor hun  
inzet voor de vereniging. Sietse en Serge 
moesten eerst nog even aan de slag om met 
enige bestuurlijke ondersteuning van Marcel 
en Bert een buitentoernooi-tent op te zetten. 
Zij kwamen hiervoor graag wat eerder naar 
de kantine en lieten daarmee weer zien hoe 
fijn het is om vrijwilligers te hebben binnen de 
vereniging.  
 
 

 
 
 
 
 
Na wat inleidende beschietingen in de vorm van 
een biertje, wijntje of wat fris en een woordje 
van de voorzitter werd genoten van een prima 
verzorgde barbecue.  
Joost en Bert toonden zich uitstekende bbq-
meesters en zagen ook nog kans om zelf  
tussendoor te genieten van hun “rooster  
kunsten”. 
 
 
 
 

Na de bbq werd de kantine ingericht voor de pub quiz. De quiz was voorbereid door 
Margot en Marcel. Al gaat de eer grotendeels naar Margot aldus Marcel, want zij nam 
het leeuwendeel van het zoeken en in elkaar zetten van leuke, verrassende en  
hilarische vragen.  
Een blok met LoVoC gerelateer-
de vragen ontbrak ook nu weer 
niet, de vragen werden gesteld 
aan de hand van historische  
foto’s. Niet altijd even makkelijk 
voor de jongere garde, maar 
daarmee wel weer leerzaam.  
Quizmaster Marcel had er  
duidelijk lol in om de  
deelnemers zo nu en dan op het 
verkeerde been te zetten.  
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Na het corrigeren van de antwoorden van de acht teams op 120 vragen konden Marcel 
en Margot de uitslag bekend maken. Het verbaasde niemand en zeker Bert zelf niet dat 
het team bestaande uit Bert, Jara en Sietse de winnaars werden van de pub quiz 2016. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bleef hierna nog lang gezellig. We kijken nu al weer uit naar de vrijwilligersavond 
2017.  
Enne……… zorg er voor dat je er ook voor uitgenodigd wordt………… 
 
Jules 
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Jeugdactiviteit 2016 
 
Zaterdagmorgen 28 mei was het dan zo ver, de jaarlijkse 
jeugdactiviteit. Dit jaar stond de jeugdactiviteit in het teken 
van ‘oud Hollandse’ spelletjes, denk hierbij aan zaklopen, 
sjoelen, koek happen, spijker poepen, stelten lopen en 
ezeltje prikje. In totaal verzamelden ongeveer 30  
enthousiaste jeugd- en mini-spelers zich bij de sporthal om 
het seizoen feestelijk af te sluiten. Het was een mooie  
ochtend met lekker veel zon en een heerlijk temperatuurtje 
waardoor veel spellen buiten konden worden  
gespeeld. 
 
Na het openingspraatje van Karin en het welkomstdrankje werden er teams gemaakt 
waarbij als eerste een teamnaam verzonnen moest worden. De meest originele team-
naam maakte kans op een extra punten bonus, plus een leuk prijsje tijdens de prijs-
uitreiking. Maar zover was het nog niet. Elk team speelde 10 oud Hollandse spelletjes 
met na 5 spellen een korte pauze. De spelers gingen er lekker fanatiek tegenaan en  
iedereen deed zijn uiterste best om een zo goed mogelijke prestatie neer te zetten.  
 

Rond 12 uur waren alle spellen gespeeld en konden 
de punten worden geteld. Omdat er nog wat tijd over 
was tot het middageten werd er in de zaal onder lei-
ding van Lars “mat springen” georganiseerd waarbij 
met 2 teams grote matten verplaatst moesten worden 
door er zo hard mogelijk op te springen. Super leuk! 
 
Na het mat springen was in de kantine de prijs-
uitreiking. Alle teams hadden het geweldig gedaan en 
het was heel spannend, maar de ‘Blèrende bosratten’ 
waren toch echt het beste. Als origineelste team 

naam werden ‘de Blikhappers’ verkozen. 
 
Na de prijsuitreiking was het woord aan Jaap voor de uitreiking 
van de jeugdtrofee.  
Een beker die al decennia lang jaarlijks wordt uitgereikt aan een 
jeugdspeler die uitblinkt. Met uitblinken wordt niet alleen volley-
baltalent bedoeld, maar ook de progressie of inzet voor de club 
van de speler. Evenals vorig jaar werd het een jongen en dit jaar 
ging de prijs naar Sem Bruins! Van harte gefeliciteerd!! 
 
Na alle officiële uitreikingen was het dan eindelijk tijd voor heerlijke patatjes met dito 
snack. Er werd gesmikkeld en gesmuld tot alles op was. Met een voldaan gevoel ging 
iedereen rond half 2 weer naar huis. De jeugdactiviteit was weer een groot succes!! 
 
Uiteraard willen wij weer alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet en enthousiasme en 
wensen wij alle leden een hele fijne zomer en tot volgend jaar! 
 
Groetjes, 
 
De Activiteitencommissie 
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Verjaardagskalender 2015-2016 

 

 

Nootweg 37, 1231 CP Loosdrecht 

Tel. 035  -  5827018 

Juni   

Jacob Jan Mur 01-06-59 

Eva Rasch 03-06-93 

Wim Bekenkamp 04-06-57 

Gijs van Reenen 08-06-08 

Luuk van Reenen 08-06-08 

Sietse Machielse 20-06-83 

Jan Speckens 20-06-66 

Gert Wouters 21-06-54 

Anja van den Dolder 22-06-68 

Jasmijn Hommen 23-06-06 

Pascalle Goris 25-06-03 

Tessa Kuitert 30-06-94 

Juli   

Aart Prinsen 05-07-95 

Hope van Galen 07-07-07 

Delphine Caron 07-07-03 

Karin de Jong 17-07-86 

Sven Godijn 20-07-06 

Laura van de Bunt 25-07-04 

Nick van Norden 25-07-97 

Rianne van Henten 29-07-87 

Augustus   

Bert Strik 01-08-59 

Herman Machielse 05-08-53 

Kay-le van Vliet 06-08-02 

Luca van Zon  08-08-03 

Carla Langeweg 13-08-90 

Karlijn Massing-Wuisman 15-08-86 

Daan Schaasberg 15-08-05 

Mendy van Dort 17-08-01 

Michiel van de Bunt 21-08-83 

Sem Bruins 21-08-03 

Nim Tenniglo 22-08-71 

Sonja Lugtenburg 24-08-95 

Ria Floor 24-08-68 

Fred van Poppel 26-08-57 

Roderik Heij 28-08-81 

Jennifer van Luneschlorf 31-08-85 
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Spreken is zilver, schrijven is… 

Naam  : Sem Bruins 
Lid sinds  : 2012 
Functie:  
Team  : Mix C 

  1. Wat vind je het leukste aan LoVoC? 
De gezelligheid tijdens de trainingen en de vrijdagavonden 
 
2. Wat betekent de vereniging voor je? 
Gewoon leuk volleyballen en op vrijdag naar mijn zus Mandy uit Dames 1 kijken. Ook 
kijk ik af en toe bij Roy en Aart. 
 
3. Op welke positie speel je? 
Wij hebben nog geen vaste positie bij de C-jeugd. Maar ik vind links voor of mid tot nu 
toe het leukst. 
 
4. Wat is jouw LoVoC moment? 
Dat wij 2 keer kampioen zijn geworden bij de mini’s 
 
5. Wat zijn je andere hobby’s en/of sporten?  
Varen op Loosdrecht en mijn broer helpen op de haven.  
Ook vind ik het leuk om voor Boeddha (mijn baardagaam) te zorgen. 
 
6. Wat is je favoriete vakantieland?  
Griekenland, maar ik vind Nederland en dan vooral Zeeland ook leuk om naar toe op 
vakantie te gaan. 
 
7. Wat is je belachelijkste aankoop ooit? 
Heb ik, denk ik, nog niet gedaan. 
 
8. Waar mag je ’s nachts voor wakker gemaakt worden? 
Pannenkoeken en witte chocolade. 
 
9. Over 10 jaar hoop ik? 
Nog steeds te volleyballen 
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Volgende keer een interview met Ilse de Nooij 
 
Vraag: “Wat hoop je te bereiken bij het volleyballen” 
 

Henk-Jan v. Henten 
Mayke Angenent 
Bert Strik 
Jara Kieft 
Margot Rutten 
Herman Machielse 
Kees van Doorn 
Nim Tenniglo 
Arno Lit 
Lisette Meijer 
Sietse Machielse 
Angela Buitink 
Auke Venema 
Gabrielle Reman  
Georgios Rietveld 
Marlijn van 
Hartingsveld 
Hans Langeweg 
Elma de Water 
Jesper Mur 
Elmer Kleerekooper 

Jules Kieft 
Saskia v. Splunter 
Theo van Alphen 
Heidi  
Jaap Mur 
Maaike Krook 
Michiel v.d. Bunt 
Ellen Gräper 
Pepijn Bekenkamp 
Mathilde de Oude 
Gert Arkema 
Carla Langeweg 
Pieter Lopulalan 
Anita Fokker 
Jan Dokter 
Anja v.d. Dolder 
Tanja Niesing 
Jacob Jan Mur 
Astrid Vrakking 
Bart Verhoeven  
Myrthe van Buren 

* Het interview is inmiddels al ingevuld door: 

Wouter Floor 
Martijn Buitink 
Hanneke v Loenen 
Aart Prinsen 
Elske Wendt 
Lars van Alphen 
Anne Lips 
Robin Langhout 
Serge Meijer 
Tessa Kuitert 
Mick Kriek 
Jolien Baas 
Jan van Reenen 
Riet Langeweg 
Roy Rempe 
Aniek Schiks 
Jeroen Langeweg 
Denise v.d. Pavert 
Wim Bekenkamp 
Aline Machielse 
Marcel Burger 

Annelies v.d. Wilt 
Thomas Angenent 
Sanne Poell 
Herman Rempe 
Mirjam van Rossum 
Luca Fokker 
Eva Zeldenrijk 
Henk Prinsen 
Mandy Dirkse 
Mike Wollaarts 
Melissa Spaans 
Remco Vos 
Sonja Lugtenburg 
Patrick Hommen 
Eva Rasch 
Sem Bruins 

“Set-up!” 
 
De vraag van Eva Rasch aan Sem Bruins is: 
 
“Wat zou jij binnen de vereniging willen behalen?” 
 
In Heren 1 te spelen. Misschien wel samen met Roy en Aart. 
 
Wie krijgt het volgende interview en wat zou jij hem of haar willen vragen? (andere 
team en ander geslacht)*? 



LoVoC-Nieuws nr. 10 

18 

TEAMSPONSORS 

Heren 1  : Prinsen Aannemersbedrijf 
Heren 2  : Jachtwerf van Dusseldorp 
Heren 3  : Buffing Optiek 
Dames 2  : Caravanpark van de Wetering 
Dames 3  : MB Interim 
Meisjes B  : Slagerij Gerard de Nooij 
Mix B  : Cafetaria De Schakel/Zeldenrijk Snacks 

Contributies 
 
De indeling per leeftijdscategorie wordt ieder jaar bepaald per 30 september. 

*) Contributie seizoen 2015-2016 na goedkeuring van de verhoging met 3% door de 
    Algemene Ledenvergadering van 26 oktober 2015. 
 

De jaarlijkse verschuldigde contributie wordt in drie termijnen, m.b.v. de afgegeven  
incasso machtiging, automatische geïncasseerd. 
De 1

e
 termijn is reeds geïncasseerd en wel rond de 1

ste
 van de maand oktober. 

De 2
e
 termijn zal geïncasseerd worden nadat de contributie voor het desbetreffende     

seizoen is vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering. 
De 3

e
 termijn zal plaatsvinden in januari. 

 

Gezinnen met 3 of meer leden ontvangen € 20,00 korting vanaf het derde lid. 
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Het bewogen seizoen van Dames 1 
 
Poeh, waar zal ik eens beginnen over het seizoen van Dames 1…. Zoals de titel al zegt, 
het was een bewogen seizoen, en hoe..! 
 
Negen meiden en trainer Jaap beginnen in augustus 2015 fanatiek aan de trainingen 
van een nieuw volleybalseizoen, waarbij competitie gespeeld gaat worden in de  
promotieklasse. Met de aanvulling van Mandy, Melissa en Jolien aan de overgebleven 6 
meiden, is het even wennen aan elkaar. Maar hard trainen en lekker volleyballen is iets 
wat dit team zeker kan! In de voorbereiding wordt hard gewerkt en we hebben zin in de 
competitie. Van te voren weten we dat het dit seizoen geen eenvoudige opgave zal  
worden om ons te handhaven in de promotieklasse, maar we gaan ervoor! 
 
Helaas, nog voor de competitie begint is de eerste blessure al daar… Met een ongeluk-
kige val op een van de trainingen breekt Melissa haar pols. Achteraf blijkt het gelukkig 
mee te vallen en is Melissa na enkele weken weer terug op het veld. 
 
Dat de competitie pittig zal zijn voor dit team is ook terug te zien in de resultaten van de 
eerste wedstrijden. Uit de eerste 5 wedstrijden worden 2 punten gepakt en zijn we op de 
ranglijst onderin terug te vinden. Ook genieten nog een paar speelsters en de trainer 
van een welverdiende vakantie, waardoor de selectie nog niet compleet is geweest  
tijdens de wedstrijden. 
 
En daar is de volgende blessure…. Mandy heeft zo’n last van haar bovenarm, dat  
volleyballen niet mogelijk is. En omdat Sanne met vakantie is, slinkt het aantal speel-
sters naar slechts 7. Daar waar tegenstanders gerust met 11 á 12 ‘man’ aan komen. 
 
Tijdens de vakantie van Sanne en Jaap, nemen Hans en Joost de trainingen over. Ook 
neemt Hans het coachen van een aantal wedstrijden voor zijn rekening. 
 
En dan is daar ineens die zaterdagmiddag 7 november in Utrecht. Met Hans als coach 
aan de zijlijn, invallers Jara en Eva met ons mee, gaat het team in een lawaaierig en 
snikheet Galgenwaard tot het uiterste. En hoe! Na een lange, slopende wedstrijd is de 
eerste overwinning een feit! Na 2,5 uur bikkelen staat er een overwinning van 3-2 op het 
wedstrijdformulier! Na afloop wordt in de kleedkamer dan ook een luid 3-2! 3-2! via een 
audiobericht naar Jaap en Sanne in Madagaskar gestuurd. 
 
De overwinning geeft het team een enorme boost en 3 weken later wordt de volgende 
overwinning geboekt! Na flink zwoegen op de zaterdagmiddag in Diemen, wordt de  
wedstrijd tegen Smashing gewonnen met 3-2. Smashing is op dat moment een stuk  
hoger op de ranglijst terug te vinden (4

e
).  

 
Na deze heerlijke overwinning volgen er 2 pittige tegenstanders, waar helaas geen  
punten tegen gepakt worden. Tijdens een van de wedstrijden blesseert Sanne haar 
duim. Blessure nummer 3, en het is nog niet eens Kerst. 
 
Halverwege januari mogen we thuis aantreden tegen de dames van Huizen. Gelukkig 
kan Sanne met haar duim wel spelen, maar staat Mandy helaas nog steeds met haar 
arm langs de kant. Jaap moet zelf spelen, dus voor deze wedstrijd hebben we Chiel 
langs de lijn staan.  
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Ook Huizen is in de subtop van de stand terug te vinden, dus lekker volleyballen is de 
boodschap waarmee Chiel ons het veld in stuurt. En met die woorden in het achterhoofd 
wordt er keihard gewerkt in het veld, maar ook zeker langs de kant! Net als in Utrecht is 
het een slopende, lange pot, maar het resultaat is daar! Huizen wordt met 3-2 ver-
slagen!  
 
Maar wat eigenlijk niemand opgemerkt heeft tijdens de wedstrijd tegen Huizen, is dat 
Carla zich in de laatste set, tijdens het maken van een superman-move, geblesseerd 
heeft. En niet zomaar een blessure.. Carla heeft een zweepslag opgelopen en zal mini-
maal 6 weken uitgeschakeld zijn. Wederom een enorme domper.. 
 
De daarop volgende wedstrijden worden allemaal verloren. Alleen uit tegen De Spuyt 
wordt nog een puntje meegepakt 
 
Vanaf halverwege februari ligt de competitie voor ons even 5 weken stil. Een periode 
van rust en herstel, zou je denken. 
Helaas is niets minder waar.. Angelique komt tijdens een duik-actie met trainen verkeerd 
terecht, en na een bezoek aan de röntgenafdeling in het ziekenhuis blijkt haar ringvinger 
gebroken. Een nieuwe tegenvaller voor het team. Met Mandy en Carla ook nog in de 
lappenmand moeten we halverwege maart met 6 meiden verder in de competitie. Sanne 
heeft overigens nog steeds last van haar duim, dus het is elke week weer een puzzel 
voor Jaap om 6 dames in het veld te hebben.  
 
Voordat de competitie hervat wordt, roept Jaap ons allen om tafel. Dat het moeilijk wordt 
om nog te handhaven in de promotieklasse, dat weten we allemaal, maar dit betekent 
niet dat we ons zomaar gewonnen gaan geven in de 6 wedstrijden welke nog volgen. 
Want er vallen zeker nog punten te halen. Neuzen dezelfde kant op en door! 
 
En dat laatste laten we meteen maar zien in de thuiswedstrijd op 18 maart.  
We ont-vangen Smashing thuis, de ploeg waar uit al met 3-2 van gewonnen werd. Wat 
uit mogelijk is, dat moet thuis toch ook kunnen? En ja, dat is mogelijk! Ook dit keer  
weten we de dames met 3-2 te verslaan. Een opsteker voor het team en een prima  
hervatting van de competitie.  
 
Inmiddels lijkt het erop dat Mandy en Carla goed herstellen van hun blessures en  
kunnen ze beiden weer deelnemen aan de trainingen. Maar zoals ik al zeg in de vorige 
zin, het lijkt…. Voor beide meiden bleek het toch nog te vroeg om weer te ballen, en tot 
ons grote verdriet blijkt hun competitieseizoen ook voorbij te zijn. Hetzelfde is ook voor 
Angelique het geval. We zullen de competitie dus met de overgebleven 6 af moeten  
maken, met waar mogelijk de hulp vanuit Dames 2.  
 
In de volgende 3 wedstrijden wordt er verloren, maar weten we wel een puntje te pak-
ken tegen koploper VCH (uiteindelijk ook de kampioen in onze poule). Een flinke  
opsteker, gezien we zonder wissels zitten.  
 
Maar ook nu komt een van ons de wedstrijd niet ongeschonden uit.. Veerle probeert een 
ketser terug het veld in te spelen, krijgt e bal verkeerd op de vingers en loopt hierbij een 
mini-breukje op in haar vinger.  
Gelukkig kan Veerle met deze vinger wel spelen (we zullen wel moeten?!) en in onze 
laatste thuiswedstrijd, op 15 april, geven we nog even een keer vol gas tegen  
Spaarnestad. We willen nog 1x ‘vlammen’ voor eigen publiek!  
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Ook deze wedstrijd zal na een stand van 2-2 in een 5
e
 set beslist moeten worden. Maar 

5-setters, daar zijn wij goed in! Alle voorgaande 5-setters wisten we in ons voordeel af te 
sluiten. Helaas mocht het dit keer niet zo zijn.  
 
En dan staat er nog de laatste wedstrijd tegen Wilhelmina op het programma. Inmiddels 
blijkt dat de vinger van Veerle het volleyballen genoeg geweest vindt en kampt ook Jo-
lien met een ‘blessure’ aan haar scheenbeen. Dit bovenop het lange blessurelijstje wat 
we al hadden, hebben we moeten besluiten om deze laatste wedstrijd af te zeggen. 
Hierdoor kregen we ook nog een keer het volle aantal punten in mindering. We zijn uit-
eindelijk als 11

e
 van de 12 geëindigd in de poule, waardoor degradatie naar de 1

e
 klasse 

een feit is. Uithuilen, koppies op naar volgend seizoen en de zomer gaan we gebruiken 
om uit te rusten, te herstellen en weer fit te worden. 
 
Uiteraard wil ik, namens heel Dames 1, iedereen die bij ons ingevallen heeft, training 
heeft gegeven en/of als coach langs het veld gestaan heeft enorm bedanken. 
Jara, Rianne, Eva Z, Sandra, Joost, Hans en Chiel, BEDANKT! 
Ook dank aan Arno en Chiel voor het fluiten namens Lovoc. Zonder jullie hadden we 
niet eens in de Promotieklasse uit kunnen komen dit jaar! 
 
Ondanks de vele blessures en verliespartijen welke we in dit seizoen gehad hebben, kijk 
ik terug op een gezellig en leuk seizoen, met als hoogtepunt de gewonnen thuiswedstrijd 
tegen Huizen.  
 
Mijn ‘teamie’ waarmee ik al 14 jaar samen speel heeft aangegeven te stoppen met vol-
leyballen.  
Carla, ik zal je missen! (en de rest van het team ook, dus kom maar gauw weer terug ;-)) 
 
Lieve meiden en Jaap, bedankt! Op naar de 1

e
 klasse! 

 
Liefs, 
Gabriëlle 
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Beachvolleybal bij  S.V. Loosdrecht 
 
Mix C en Meisjes B team zijn de  
afgelopen weken bezig met beachvolley-
ballen bij S.V. Loosdrecht.  Wij, Sem en 
Jelle, vinden het heel leuk en gezellig, 
vooral omdat het zo mooi weer is  
geweest.  
De eerste 2 keer stond er best veel wind, 
maar afgelopen week stond het zonnetje 
er bij. Wij zouden het liefst het hele jaar 
door gaan, maar dat kan natuurlijk niet. 
De rest vind het, volgens mij, ook heel 
gezellig.  
De sfeer is ook erg leuk, Roy en Aart  
geven leuke trainingen.  
Iedereen verheugt zich op de laatste  
45 minuten, dan gaan we wedstrijdjes doen. 
Bij het beachtoernooi bij de sporthal gaan we wel winnen hoor .  
 
Groetjes, 
Jelle en Sem  
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Beste leden, 
 
De TC-leden zijn de laatste weken weer druk bezig geweest met alle voorbereidingen 
voor het volgende seizoen. Hierbij ontvangen jullie de teamindeling, trainingstijden en 
het overzicht met trainers.  
 
We hebben ons uiterste best gedaan om zoveel mogelijk met ieders wensen en prakti-
sche mogelijkheden rekening te houden. Mocht je desondanks toch problemen hebben 
door deze trainingstijden of indeling, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met je 
contactpersoon. De contactgegevens van alle TC-leden staan voorin het LoVoC-
Nieuws. Vanaf 25 juni gaan ook de TC-leden genieten van de volleybalvrije zomer-
maanden, dus we hopen alles voor die datum opgelost te hebben.  
 
Een aantal nieuwe leden heeft aangegeven lid te willen worden van LoVoC, maar bij het 
inleveren van de kopij op 4 juni was dit nog niet definitief door middel van een inschrijf-
formulier bij de ledenadministratie. Deze namen zijn cursief in de teamindeling  
opgenomen. Wij hopen dat al deze leden zo snel mogelijk lid worden.  
 
Een aantal posities is nog ‘vacant’.  Mocht je zelf interesse hebben om hierin iets te  
betekenen, neem ook dan contact op met de contactpersoon of één van de anderen  
TC-leden.  
Vergeet ook niet dat de vereniging nog steeds op zoek is naar leden van de kantine- en 
activiteitencommissie. Bij interesse kun je contact opnemen met Jules of Veerle, ook 
hun contactgegevens staan voorin dit boekje. 
 
We kunnen weer beginnen met trainen direct na het einde van de schoolvakanties.  
Helaas zijn de schoolvakanties dit jaar laat afgelopen, wat betekent dat we  
vanaf 29 augustus weer beginnen met trainen. De eerste en tweede teams trainen  
tijdens de voorbereiding ook op vrijdag! Hou daar alvast rekening mee.  
 
Doordat we komend seizoen waarschijnlijk weer beschikken over een extra senioren-
team en we afgelopen seizoen al een extra jeugdteam hebben ingeschreven is er op dit 
moment geen gelegenheid meer voor de vrije training op de maandagavond. Als dit in 
de toekomst wel mogelijk blijkt dan komen we hierop terug.  
 
Rest ons niets  
anders dan iedereen 
een hele fijne zomer-
vakantie te wensen! 
Hopelijk zien we  
iedereen vanaf 28 
augustus weer fris  
en fit in de zaal! 
 
Aart,  
Carla,  
Jaap,  
Lisette,  
Maarten,  
Michiel en  
Sanne. 
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 HEREN 1 

Training Woensdag 19:00-21:00 

Contact 

pers Maarten Karsemeijer  

Trainer Herman Rempe 

Coach Herman Rempe  

  

1 Aart Prinsen 

2 Arno Lit 

3 Henk Prinsen 

4 Jaap Mur 

5 Jeroen Langeweg 

6 Martijn Buitink 

7 Mick Kriek 

8 Mike Wollaars  

9 Roy Rempe 

 HEREN 2 

Training Woensdag 21:00-22:30 

Contact 

pers Carla Langeweg  

Trainer Jaap Mur 

Coach Vacant  

  

1 Joost van de Pavert 

2 Lars van Alphen  

3 Maarten Karsemeijer 

4 Michiel van de Bunt 

5 Serge Meijer  

6 Sietse Machielse  

7 Thomas Angenent 

8 Willem Haumerssen 

 HEREN 3 

Training Dinsdag 21:00-22:30 

Contact pers Maarten Karsemeijer  

Trainer Wim Bekenkamp/Jules Kieft 

Coach Wim Bekenkamp/Jules Kieft 

  
1 Bert Strik 

2 Hans Langeweg 

3 Jacob-Jan Mur 

4 Jan van Reenen 

5 Kees van Doorn 

6 Patrick Hommen 

7 Remco Vos 

8 Richard Overdijk 

9 Rob Brom  

Auke Venema (trainen) 

Fred van Poppel (trainen) 

Marcel Burger (trainen) 

Teamindeling 2016-2017 
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 DAMES 1 

Training Dinsdag 19:30-21:30 

Contact 

pers Michiel van de Bunt  

Trainer Jaap Mur 

Coach Jaap Mur  

  

  1 Angelique Engelberts 

  2 Eva Zeldenrijk  

  3 Gabriëlle Reman 

  4 Jara Kieft  

  5 Jolien Baas 

  6 Manon Grotenhuis 

  7 Melissa Spaans 

  8 Sanne Poell 

  9 Veerle Foederer 

10 Aike Kraaikamp  

11 Deborah van Beek  

 DAMES 2 

Training Woensdag 19:30-21:00 

Contact 

pers Sanne Poell  

Trainer Michiel van de Bunt  

Coach Michiel van de Bunt  

  

1 Eva Rasch 

2 Evelien Floor  

3 Jennifer van Luneschlorf 

4 Lisette Meijer 

5 Mandy Dirkse 

6 Mariëtte van Brussel  

7 Rianne van Henten 

8 Sandra Zwarthoed  

9 Saskia van Splunter  

 DAMES 3 

Training Dinsdag 19:30-21:00 

Contact 

pers Michiel van de Bunt  

Trainer Bert Strik / Vacant 

Coach Vacant  

  

1 Annelies van der Wilt 

2 Bianca Napjus  

3 Elma de Water 

4 Margot Rutten 

5 Stef Thoolen 

6 Tanja Niesing  

7 Tjamke Kieft 

8 Cora van Henten  

9 Nicolien van der Wilt 

 DAMES 4 

Training Maandag 19:30-21:00 

Contact 

pers Michiel van de Bunt  

Trainer Veerle Voederer 

Coach Veerle Voederer 

  

1 Chantal Gesman 

2 Anouk de Nooij 

3 Anouk Meijer 

4 Karin Lit 

5 Linda de Vries  

6 Lisanne Goedemans  

7 Lotte Janssen  

8 Rianda Oudernaller 

9 Tessa de Nooij 
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 Mix B 

Training Woensdag 18:00-19:30 
Contact 

pers Sanne Poell  

Trainer 

Jara Kieft /               

Carla Langeweg 

Coach Jara Kieft 

  

1 Anne van Henten 

2 Barbara Bakker  

3 Bart Niesing 

4 Denise van de Bunt  

5 Fabienne Strik 

6 Ilse de Nooij  

7 Iris Mol 

8 Maaike Zwiers 

9 Sander Buitink 

 Meisjes B 

Training Woensdag 17:30-19:00 

Contact 

pers Aart Prinsen  

Trainer Sanne Poell 

Coach Sanne Poell 

  

1 Annemarijn Coers 

2 Anniek van Rossem  

3 Femke van de Horst  

4 Ilse Martens 

5 Jasmijn Zwiers  

6 Kay-Le van Vliet  

7 Mariska Liberia  

8 Mendy van Dort  

9 Quinty Molenkamp 

 Jongens C 

Training Dinsdag 18:00-19:30 

Contact 

pers Carla Langeweg 

Trainer Roy /  Aart / Henk / Eva 

Coach Roy Rempe 

  

1 Emile Weissenbach 

2 Jelle Vlug 

3 Micah  Almekinders 

4 Sem Bruins  

5 Thijs Niesing  

6 Thijs Prinsen  

7 Wallace Stroucken 

 Meisjes C 

Training Dinsdag 18:00-19:30 

Contact 

pers Carla Langeweg  

Trainer Roy / Aart / Henk / Eva 

Coach Roy Rempe  

  

1 Amber Hommen 

2 Anna de Oude 

3 Britt de Vos  

4 Danielle Huisman 

5 Delphine Caron 

6 Laura van de Bunt 

7 Lisa van de Laan 

8 Luca Zon  

9 Pascalle Goris  
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Meer spelplezier door (spel)regelwijzigingen 

Wijzigingen Topdivisie t/m Regioklassen 2016-2017 

Onbezorgd kunnen sporten met duidelijke (spel)regels om het spelplezier te verhogen. 
Maar regels die voor topsport onmisbaar zijn, zijn niet altijd zinvol op de lagere niveaus. 
Door hierin te differentiëren wil de Nederlandse Volleybalbond het spelplezier op elk  
niveau verhogen. En wie weet nu beter welke regels je daarvoor zou moeten aanpassen 
dan de spelers, coaches en officials zelf?! 

Helaas is het hele document te groot voor deze uitgave en verwijs ik jullie naar de 
volgende link 
 
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/meer-spelplezier-door-spel-regelwijzigingen 
 
Michiel van de Bunt 

Maandag         

Tijden Veld 1       

19:30-21:00 Dames 4 Veerle     
       

Dinsdag             

Tijden Veld 1 Trainer   Tijden Veld 2 Trainer 

18:00-19:30 C-jeugd 

Roy, Aart/Henk/
EvaZ   18:00-19:30 C-jeugd 

Roy, Aart/Henk/
EvaZ 

19:30-21:30 Dames 1 Jaap   19:30-21:00 Dames 3 Bert/vacant 

        21:00-22:30 Heren 3 Jules, Wim 

       

Woensdag             

Tijden Veld 1 Trainer   Tijden Veld 2 Trainer 

        16:00-17:00 Mini 5/6 Patrick 

16:30-17:30 Mini 2/3 Lisette, EvaR   17:00-18:00 Mini 3/4 Anita 

17:30-19:00 Meisjes B Sanne   18:00-19:30 Mix B Jara 

19:00-21:00 Heren 1 Herman   19:30-21:00 Dames 2 Michiel 

21:00-22:30 Heren 2 Jaap   21:00-22:30 Recreanten Kees 

Trainingstijden 2016-2017 

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/meer-spelplezier-door-spel-regelwijzigingen
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Schoonmaakrooster 2015-2016 
 
Beste LoVoC leden, 
 
Hieronder het schoonmaakrooster voor het aankomende seizoen. Het is de bedoeling op 
de geplande zaterdag de kantine schoon te maken met je team. Mocht dit onverhoopt 
niet uitkomen wordt er verwacht dit elders in de week te doen. 

 20 juni 2016  Grote schoonmaak 

Dringende oproep 
 

GROTE SCHOONMAAK KANTINE 

 

Op maandag 20 juni wordt de grote schoonmaak gedaan in de 
kantine. Er zijn daar wel handjes voor nodig. Er wordt gestart om 
18.30 uur. Met genoeg hulp moet de klus twee uur later geklaard 
kunnen zijn. We doen een dringend beroep op iedereen om mee 
te helpen. 
 

Aanmelden via bestuur@lovoc.nl of telefonisch bij Jules 
06.1904.76.80 
We rekenen op jullie hulp. 
 

Het bestuur 

mailto:bestuur@lovoc.nl
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De LoVoC organisatie van het De Schakel Beachtoernooi 

2015 bedankt de volgende sponsors voor hun bijdragen, die 

dit toernooi weer tot een groot succes hebben gemaakt 

Hoofdsponsor: 

Cafetaria de Schakel 

Sponsors velden, zand, basket, 

springkussen en organisatietent: 

 

Fortezza Security Systems 
Jachtwerf Van Dusseldorp 

Koopmans Bouwgroep 
123inkt.nl 

Aalberts Bouw B.V. 
Bouwbedrijf Ron & Rutger van ’t Klooster 
Aannemingsmaatschappij Intersell B.V. 

Amstel Radler 

 
subponsors 

Eetcafé De Kaars 
Slagerij Gerard de Nooij 

Mokveld Bouw- en Onderhoud 
Caravanpark Vd Wetering 
Kappelle Makelaardij B.V. 
Loodgietersbedrijf Van Tol 

ID Makelaars 
Van Voorden Origineel Opeldealer 

Vuister Makelaardij 
Screen4all.nl 

H en E architecten 
Stellema Optiek 

Schoonmaakbedrijf Hamming 
Bikeshop Loosdrecht 

Ten Herkel Grafisch Compleet 
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alsmede donaties en bijdragen van 

 
 
 
 

Klus Wijs 
Mur Bestelbakker 
Bruna Loosdrecht 

Margriet Bloemen & Planten Bussum 
Andy’s Dierensuper R.van Henten & Zn 

Van der Wilt Wonen 
Heineken Nederland B.V. 

’t Knippandje 
Slijterij en Wijnhandel De Wijnberg 

Everts Grond-weg-waterbouw 
Geluid Michel Hauptmeijer 
Sportcafe In de Rode Eik 

Stichting De Wissel 
Loosdrechtse Badmintonvereniging LBV 

Beheerder sportzaal Eikenrode 
Medewerkers gemeente Wijdemeren 

LoVoC 


