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Voorwoord door de redactie 
In een grote vereniging zoals Zovoc gebeurt veel, zeker nu. We houden  jullie graag op de hoogte van belangrijke 
zaken. Dat ging altijd voornamelijk via de e-mail.  

Zovoc groeit en daardoor ook ons mailverkeer. We hebben daarom besloten om informatie te bundelen en deze 
via een maandelijkse nieuwsbrief te versturen. Deze nieuwsbrief zal ook op www.zovoc.nl verschijnen. 

Dan nu over tot de orde van de dag.. 

Wie had dat gedacht? We gaan gewoon beginnen! Sterker nog. We zijn al begonnen! In tegenstelling tot normaal 
is er ook gedurende de zomermaanden veel gevolleybald. Op het gras, op het zand maar ook in de zaal.  
Voor velen was het een verademing dat wij, ondanks corona, samen konden volleyballen. Na deze ongekend 
lange voorbereiding is de competitie ook weer begonnen. 

Voor sommigen was dit helaas een valse start; wedstrijden werden  geannuleerd doordat spelers corona 
hadden. Laten we hopen dat dit snel tot het verleden behoort. 
Anderen hebben al wel wedstrijden gespeeld. En met succes! Onze Zovoc teams hebben al vaak de winst gepakt. 
Goed bezig! 

Wij wensen jullie heel veel volleybalplezier dit seizoen! 
-- De PR-commissie en het Zovoc bestuur 

 

 

Volleybal en corona: wat moet je weten? 
● Let op! De corona regels zijn recent aangescherpt. Meer weten klik hier. 
● Bij trainingen en wedstrijden zijn toeschouwers niet toegestaan. 
● Onze kantine moet gesloten blijven 
● Luidkeels aanmoedigen binnen of buiten het veld is niet toegestaan i.v.m. de mogelijke grote 

verspreiding van virusdeeltjes. 
● De aanvangstijden van onze thuiswedstrijden zijn anders dan anders. Hierdoor wordt contact tussen 

teams zoveel mogelijk vermeden. Op de Nevobo app en website staan de actuele tijden! 
● Check altijd onze website voor het meest recente corona nieuws. 

 

De facturen voor het betalen van je contributie zijn vandaag per e-mail naar je verzonden! Helaas komt 
deze soms in de spam map terecht van je e-mail. Check dit om onnodige herinneringen te voorkomen. 
Dit is structureel op te lossen door de afzender Directpay.nl te benoemen als vertrouwd contact. Vragen 
over je factuur? Stuur een e-mail naar penningmeester@zovoc.nl. 
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Zovoc doet weer mee aan het Nederlands Open Jeugd 
Kampioenschap! 
 

 

 

 
 
 
Nederlands Kampioenen CMV van Zovoc op het Nederlands Open Jeugd Kampioenschap (NOJK) 
 
De jaarlijkse Nederlandse Open Jeugd Kampioenschappen (NOJK) is het grootste en prestigieuze 
jeugdtoernooi van ons land. Meer dan 500 teams doen mee. Vorig jaar stond Zovoc in de finale (niet 
uitgespeeld vanwege corona) en ook dit jaar willen we ons talent laten zien. 

In vier leeftijdscategorieën strijden de teams om de nationale titel. Op het NOJK gaat het echt om de winst. 
Daarnaast is het een moment om je als volleybalvereniging te profileren. De komende weken zal Zovoc in elke 
leeftijdscategorie een zo sterk mogelijk jongens-en meisjesteam samenstellen. 

Hiervoor geselecteerd worden is een ware eer. Alleen de best presterende speelsters en spelers doen mee. 

De samenstelling van de teams en de wijze van coachen wordt aangepast aan dit toernooi. Hierbij werken we 
regelmatig samen met andere verenigingen zoals ZVH, Volley2B, Inter Rijswijk en De Burgst. Als een vereniging 
niet zelf mee wil doen krijgt ook hun beste talent zo toch een kans om mee te doen (maximaal 2 per team). 

Vorig jaar drongen maar liefst vijf Zovoc teams door tot de halve finale en ons Jongens C team had zelfs een plek 
in de finale. Helaas is de finale  vanwege corona niet gespeeld, maar het team behoort daarmee tot de beste 8 
van Nederland. Twee jaar geleden werd Zovoc voor het eerst in haar historie Nederlands Kampioen in de 
categorie jongens CMV! 
  
Onze technisch manager en zijn team zijn druk bezig om de NOJK teams samen te stellen. Geselecteerde 
NOJK-spelers ontvangen uiterlijk 1 november bericht hierover. 
 
Ter voorbereiding doen de NOJK-teams mee aan het Holland Jeugd Toptoernooi op zondagen 15 november, 31 
januari en 18 april. Het NOJK start op 9 januari met de voorrondes, op 20 februari zijn de halve finales en op 3 
april de finales. 

Meer weten over het NOJK? Klik hier. 
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Zovoc anno nu: onze teams dit seizoen 
Dames 18+ 

Dit seizoen hebben we maar liefst 8 damesteams. Ons vlaggenschip, 
Dames 1, start voor het eerst sinds jaren weer in de 3e divisie en de dames 
staan te popelen om te knallen! 

Eerstvolgende thuiswedstrijd:  
- Zaterdag 5 oktober tegen ZVH, Zevenhuizen (20:15u) 

Heren 18+ 

Met alle aanstormende talentvolle jongens verwachten we snel een uitbreiding van het aantal herenteams naar 
vijf teams. Nu zijn het er nog 4. Onze trots, Heren 1, speelt dit jaar wederom in de Promotieklasse. Aangevuld 
met talentvolle eigen jeugd (Sven, Pim, Ilja, Daan) en hun nieuwe trainer/coach Rogier van Meggelen zit de 
schwung er goed in. 
Eerstvolgende thuiswedstrijd: 
- Zaterdag 10 oktober tegen Sovicos, Den Haag (18:15u) 

Jeugd 12+ 

Met maar liefst 18 teams gaan onze jongens (7 teams) en meiden (11 teams) dit seizoen de strijd aan met andere 
verenigingen in de regio. Onze jeugd is op alle niveaus vertegenwoordigd en onze topteams JC1, JB1, MC1, MB1 
en MA1 spelen zelfs op het hoogste landelijke niveau. Dit is iets om trots op te zijn want dat is zeker niet bij elke 
club zo. Een kenmerk van het vele talent dat rondloopt bij Zovoc. 

De allerjongsten 4-12 

In grote getalen (90+) trekken onze allerjongsten iedere zaterdag naar sporthal De Brabanderhove om te 
bewegen met plezier en de beginselen van het volleybal te leren. Iedere maand mogen de CMV kids hun kunsten 
vertonen tijdens een CMV toernooi in de buurt voor alle verenigingen uit regio West. Altijd een feest! 
Helaas is het eerst geplande toernooi geannuleerd. Daarom organiseert Zovoc zelf een toernooi! De CMV-ouders 
ontvangen hierover apart meer informatie. 
Eerstvolgende CMV-toernooi: 
- Zaterdag 3 oktober in de Brabanderhove Zovoc tegen Zovoc 

Recreanten 

We hebben momenteel 1 recreantenteam. Alhoewel de naam recreanten wellicht anders doet vermoeden is het 
een fanatiek team dat in de hoogste recreantencompetitie meedoet (topklasse). Onze recreanten kunnen altijd 
versterking gebruiken van ervaren en minder ervaren volleyballers! Meer info? Mail recreanten@zovoc.nl Alleen 
trainen is ook mogelijk.  
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Belangrijkste besluiten ALV 
Op vrijdag 4 september was onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). Hier zijn de volgende besluiten 
genomen: 

● Marcel Verbeek is herkozen als voorzitter en Roy Goedman is herkozen als penningmeester 
● De organisatiestructuur van Zovoc wordt aangepast in lijn met de belangrijkste verbeteringen die we 

willen doorvoeren: hogere kwaliteit trainingen, meer ontwikkelmogelijkheden, meer verbinding met en 
tussen leden (zie ‘Zovoc gaat professionaliseren’, hieronder). 

● Pieter Docter is gekozen als voorzitter Verbinding en Perry van den Berg is gekozen als voorzitter 
Operatie 

● Victor Anfiloff is benoemd als manager Techniek (geen bestuurslid) 
● Wederom geen algemene contributieverhoging 
● Kosten voor 2e training senioren wordt verhoogd van 30 naar 50 euro  
● De begroting 2020/2021 inclusief extra investeringen voor. professionalisering Zovoc is goedgekeurd 

Meer weten? Het volledige verslag is hier te lezen. 
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Zovoc gaat professionaliseren: wat gaan we doen? 
Zovoc wil zich graag blijven verbeteren en een nog leukere 
vereniging worden. Daarom heeft het bestuur begin 2020 laten 
onderzoeken wat beter kan en waar onze prioriteiten liggen in de 
komende jaren. 

Op deze 3 gebieden kunnen we ons verbeteren: 

1. De kwaliteit van onze trainingen / coaching (en dus trainers 
en coaches) 

2. De wijze waarop we teams samenstellen en hierover 
communiceren 

3. De verbinding tussen leden onderling en met de vereniging 

Wat gaan we anders doen? 

1. Victor Anfiloff, de nieuwe manager Techniek, gaat samen met 
hoofdtrainers Elroy en Rogier (zie een interview met Rogier 
hieronder) onze trainers en coaches beter maken via: 

a. Regelmatige train-de-trainer en coach-de-coach sessies 
b. Training on the job: hoofdtrainers zijn aanwezig bij andere trainingen 

2. Er wordt een heldere visie opgesteld voor het opleiden van (jong)talent en een plan voor de uitvoering 
daarvan (waaronder teamsamenstelling en de communicatie daarover). Dit gaat in samenwerking met de 
Senioren en Jeugd Commissies. 

a.  Bij de CMV komt meer focus op goed leren bewegen ‘bewegen met plezier doen we hier!’ 
b.  Vanaf de C-jeugd wordt krachttraining geïntegreerd in de trainingen 
c.  Duidelijke ontwikkelpaden breedtesport en prestatiesport 

3. We willen (zodra de omstandigheden het weer toelaten) meer verbinding creëren tussen leden. 
Bijvoorbeeld: jeugdteams betrekken bij iedere thuiswedstrijd van Heren 1 en Dames 1 (niet alleen een mini 
van de week). 

Nevobo Super Club 

Ook Nevobo is enthousiast over onze plannen. Ze vinden onze plannen zelfs zo goed dat zij ons financieel gaan 
ondersteunen en hebben ons benoemd tot ‘Super Club’. Als tegenprestatie gaan wij andere 
volleybalverenigingen in de regio helpen om net zo succesvol te worden als Zovoc. Meer informatie over Nevobo 
superclub? Klik hier. 

Het hele Zovoc plan is hier te lezen. 
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Drie nieuwe sponsoren! 

Corpus Activum, Doesum Academy en W. Kramer 

Vol trots kunnen we melden dat we in geslaagd zijn om deze zomer drie nieuwe sponsoren aan Zovoc te 
verbinden. Met hun financiële bijdrage maken we Zovoc nog leuker en beter! 

 

VRIEND VAN ZOVOC  Walter Kramer heeft zich als vader van Kiara uit MC4 
verbonden als “Vriend van Zovoc”. 
 

 

Fysiotherapiepraktijk Corpus Activum is de specialist 
in Zoetermeer waar het gaat om bewegen en weer in 
beweging komen na een blessure. 

Met veel expertise en aandacht helpen ze jou zo snel 
en verantwoord mogelijk weer te laten bewegen. 

Meer info: www.corpusactivum.nl 

 
Doesum Adobe Academy - hoge kwaliteit van 
dienstverlening voor een betaalbare prijs. 

Doesum is een Nederlands Adobe Authorised 
Training Centre. Hun cursussen zijn 'vlot & praktisch' 
en gericht op professioneel gebruik. 

Bij Doesum willen ze het aanschaffen, verlengen, 
uitbreiden en upgraden van software licenties zo 
eenvoudig mogelijk maken. Deze visie is al uitgerold 
voor het complete aanbod van Adobe, Enfocus, 
Extensis, Quite en Trimble. Meer info: 
www.doesum.nl 

 

Meer weten over sponsoren van Zovoc? https://www.zovoc.nl/sponsor-worden/ 
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Teamfoto’s!

 
Zovoc Dames 6 Corona proof op de foto 

We zijn al een tijdje weer druk bezig om de Zovoc website te actualiseren. Daar hoort natuurlijk ook het updaten 
van de teams informatie bij én nieuwe teamfoto’s! 

Evelien Beentjes, speelster van Dames 4 en lid van onze PR-commissie, komt binnenkort tijdens een training of 
wedstrijd bij jullie langs om een nieuwe teamfoto van jullie te maken. Wanneer ze langs komt laat ze jullie zo 
snel mogelijk vooraf weten. 

Zorg dat je dan compleet bent én in Zovoc tenue! 

Wedstrijden Live laten bekijken door jouw supporters 

Helaas is het voorlopig niet toegestaan dat jouw supporters (ouders, broers, zussen, opa, oma of vrienden) naar 
jouw wedstrijd komen kijken. 

Maar er is een oplossing die je makkelijk zelf kan regelen! Het enige dat je nodig hebt is een telefoon en een 
FaceBook en/of Instagram account (bij voorkeur een Zovoc gerelateerd account). 

Via je telefoon of tablet kan je eenvoudig een Livestream opstarten op FaceBook of Instagram en jouw wedstrijd 
uitzenden. Zo kunnen jouw supporters toch je verrichtingen en die van je teamgenoten zien. Beter nog. Regel 
het als team en alle supporters kunnen meekijken! 

Er zijn een paar dingen waar je aan moet denken: 

1.      Zorg dat je een teamaccount hebt op FaceBook of Instagram (Bijv. Zovoc MA1) 
2.      Zorg dat je lid / volger bent van de FaceBook en/of Instagram pagina van Zovoc en kondig je Livestream aan 
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3.      Vraag vooraf toestemming aan je teamgenoten én je tegenstander of het akkoord is als jullie de wedstrijd via 
een LiveStream uitzenden 

4.      Informeer al je supporters dat jouw wedstrijd live te volgen is (datum en tijd) op je team FaceBook of 
Instagram en vraag hen om je te volgen 

5.      Zorg voor een volle batterij in je telefoon en neem een oplader en eventueel verlengsnoer mee. Een andere 
goede optie is een powerbank mee te nemen! 

6.      Een statief om je telefoon goed mee te kunnen richten en stabiel te laten filmen is aan te raden 
7.      Zorg voor een goede 4G of WiFi verbinding ter plekke 

 Hieronder staan nog wat handige links met uitleg mocht je er niet uitkomen. Helpt dit nog niet? Google of vraag 
die tech savy vriend(in)! 

https://www.goldfizh.nl/digital-trends/livestream/ 

https://www.goldfizh.nl/digital-trends/instagram-live/ 

 

 

 
Heb jij suggesties voor de inhoud van deze nieuwsbrief of wil je iets publiceren? Mail dan naar 
pr@zovoc.nl 
Ben jij of ken jij een sponsor? Mail dan naar pr@zovoc.nl 
Volg Zovoc Zoetermeer op FaceBook of Instagram of www.zovoc.nl 
 
 
 
 
Onze sponsoren: 
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