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Voorwoord door de redactie 

En we gaan door!  Alhoewel.. We waren amper begonnen of de competitie werd alweer stilgelegd door 
nieuwe en strengere corona regels. En we waren nog wel zo lekker bezig! Dames 1 wist toch wel 
enigszins verrassend al haar wedstrijden te winnen en een stunt van onze toppers leek in de maak. 
Ons sterk verjongd Heren 1 had ook een goede start (na wat vertraging door wat positieve Corona 
testjes) met 1 winstpartij en een nipt verlies tegen de gedoodverfde kampioenskandidaat. Maar ook 
Dames 2, 6 en 7 prijken trots aan kop in hun poules. Onze jeugd was ook lekker bezig. Helaas hebben 
onze CMV toppers nog geen toernooi mogen spelen. Erg jammer want met hun trainingen nieuwe stijl 
“Bewegen met plezier doe je hier” zag je dat ze allemaal met sprongen vooruit gingen. 

De grote vraag die nu bij iedereen leeft, is of de competitie nog afgemaakt gaat worden.. Feit is dat het 
coronavirus driftig rondwaart. We zijn er dus voorlopig nog niet vanaf en een herstart van de 
competitie lijkt ver weg. We blijven duimen... 

Maar we gaan ook door! Het was goed om te zien hoe snel we in staat zijn gebleken om binnen de 
nieuwe grenzen toch te kunnen blijven doortrainen. Zowel jeugd als senioren. Een groot compliment 
voor alle leden van onze Technische Commissie die hier met man en macht aan hebben gewerkt en 
alle spelers en trainers die zich moeiteloos aanpassen. 

We gaan door! 

De redactie 

 

Mooie roldeuren voor de bergruimten in De Limiet 

Afgelopen week is in onze sporthal De Limiet 
hard gewerkt aan het plaatsen van rolluiken 
voor de grote bergruimten waar wij (en MBO 
Rijnland) hun spullen opslaan. Wij vinden het 
er erg mooi uitzien! De volgende stap is het 
vernieuwen van de vloer en het realiseren van 
tribunes. Naar verwachting wordt dit in 2021 
tijdens de zomervakantie uitgevoerd. 

   

 

2 

 



 

 

 

Drie stagiaires van MBO Rijnland Sport en Bewegen bij Zovoc 

Wellicht hebben jullie ze al gezien of ga je ze zien. Daan, David en Walter als assistenten bij trainingen. 
Deze drie sportieve jongens volgen allen de opleiding Sport en Bewegen aan het MBO Rijnland. Als 
onderdeel van hun opleiding moeten zij stage lopen om te leren en het geleerde in de praktijk te 
brengen. Dat doen ze de komende tijd bij Zovoc. 

Op maandag lopen David en Daan stage bij Rogier. Op dinsdag loopt Walter stage bij Elroy en/of 
Uberto. Op woensdag lopen Walter, Daan en David stage bij Elroy en Victor. 

Mijn naam is David Bon.  
Ik ben 18 jaar. Ik woon in Rijswijk met mijn vader en in Voorburg met mijn moeder.  
Ik zit op de mbo opleiding mbo Rijnland. Ik ben eerstejaars daar. Ik speel volleybal bij 
de club inter rijswijk.  
Ik ben gemotiveerd en heb ervaring met volleybal dus lijkt het mij het leuk om hier 
stage te lopen en om te leren en verder kan ontwikkelen. 

 

 
Ik ben Daan Postma, ik doe als opleiding Sport en Bewegen en daarvoor loop ik stage 
bij Zovoc. Verder volleybal ik zelf ook bij Zovoc Heren 1. 

 

 

 

 
 
Hallo, ik ben Walter van Deventer 16 jaar oud. Mijn sport achtergrond: ik heb 2 jaar op 
atletiek gezeten en zit nu al 6 jaar op voetbal. 
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Hoe worden teams eigenlijk ingedeeld? 

Weet jij het? Iedereen heeft er wel een idee bij. Maar klopt dat ook? 

In ons streven naar verdere professionalisering is door de Technische Commissie gewerkt aan het 
afstemmen en opschrijven van ons beleid om teams in te delen. Voor competitieteams maar ook hoe 
we teams indelen die we namens Zovoc afvaardigen naar het Nederlands Open Jeugd 
Kampioenschap. 

Wil jij weten hoe teams worden ingedeeld en wie daarbij betrokken zijn? Lees het hier. 

Zovoc Jongens A1 landelijk nieuws! 

Zaterdag 10 oktober mochten onze jongens A1 met invaller Tom 
Sonneville uit JB1 tegen Shot JA1 spelen in het verre Culemborg. 
De jongens speelden een leuke en spannende wedstrijd die 
uiteindelijk in 2-2 eindigde. 

Groot was de verrassing toen van de week ineens een bericht van 
NOS Stories op social media circuleerde waarin fragmenten van 
deze wedstrijd vertoond werden. 

 
Start instroomgroep voor A- en B-jeugd (15 tot 18 jaar) 

We mogen ons verheugen op veel nieuwe aanmeldingen! Zoals altijd starten veel nieuwe leden bij 
onze CMV (<12 jaar) jeugd om volleybal met de paplepel binnen te krijgen. We krijgen nu echter ook 
veel nieuwe aanmeldingen bij onze A-(17/18) en B-jeugd (15/16). Omdat deze nieuwkomers soms de 
benodigde volleybal ervaring missen om gelijk goed mee te kunnen doen in één van onze 
competitieteams zijn we een instroom trainingsgroep gestart. Dit is op vrijdag van 17.00 tot 18.30 in 
onze sporthal De Limiet. Deze extra trainingen worden gegeven door Gerard Hazelaar. 

Ken jij nog vriendinnen of vriendinnen die ook willen beginnen met volleybal? Laat ze zich dan 
aanmelden door een e-mail te sturen naar jc@zovoc.nl. Ze kunnen voordat ze eventueel lid worden 3 
keer gratis een proeftraining doen. 

 
Sinterklaasviering voor onze volleybalspeeltuin en CMV jeugd 

Op zaterdag 5 december wordt tijdens de VolleyBalSpeeltuin en CMV trainingen in sporthal De 
Brabanderhove een Sinterklaasfeest gevierd met onze jongste jeugd. Traditioneel brengen de 
Volleybal Pieten van Sinterklaas een bezoekje en maken ze er één groot feest van. 
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Omdat er vanwege de corona maatregelen nog geen CMV toernooien zijn, organiseert Zovoc in plaats 
daarvan op de toernooidagen een onderling toernooi voor de CMV. Zo kunnen de kinderen het 
getrainde ook tijdens echte wedstrijden in de praktijk brengen. Op Zaterdag 31/10 hebben de 
kinderen hun 2e oefentoernooi gespeeld. Er waren hele goede wedstrijden met mooie rallys!

 

Van alle CMV teams zijn overigens teamfoto’s gemaakt. Deze zijn op de website van Zovoc te vinden. 

 
Teamfoto’s 

Zoals gebruikelijk worden ieder seizoen nieuwe teamfoto’s gemaakt voor op de Zovoc website. Onze 
huisfotograaf Evelien Beentjes was hier al goed mee op dreef totdat alles even stil werd gelegd en het 
onduidelijk was of en hoe we door konden gaan. Mede hierdoor doen we het nu even anders. 

Is er nog geen teamfoto van jouw team gemaakt maar willen jullie die wel graag op de website 
geplaatst hebben? Neem zelf een foto van je team en stuur deze op naar pr@zovoc.nl. Wij plaatsen ‘m 
dan op de website. 

Wat inspiratie nodig voor Corona proof teamfoto’s? Zie hieronder.. 

 

Dames 6 Heren 2 
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Update from the beach.. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 4 
september is het al voorzichtig aangekondigd. Het 
bestuur van Zovoc is in samenwerking met de 
gemeente Zoetermeer aan het onderzoeken of het 
mogelijk is om een echte Beach(volleybal) faciliteit te 
realiseren. 

Om zich te laten inspireren is een delegatie van het bestuur (voorzitter Marcel Verbeek en technisch 
manager Victor Anfiloff onlangs op bezoek gaan bij andere volleybalverenigingen (Vollingo/Gouda en 
Timios/Waddinxveen) die al een beachvolleybal faciliteit hebben gerealiseerd. Ze hebben veel 
geleerde lessen meegekregen. De volgende stap is nu dat er door ons bestuur een schets inclusief 
investeringsplaatje wordt opgesteld en deze wordt besproken met de gemeente Zoetermeer. 

Wordt vervolgd! 

Materiaal beheerder gezocht! 

We zijn naarstig op zoek naar iemand die de taak van materiaalbeheerder op zich wil nemen. Hij/zij is 
onderdeel van ons team Operatie en wordt verantwoordelijk voor de aanschaf, uitgifte en onderhoud 
van al het materiaal dat Zovoc nodig heeft om goed te kunnen trainen en wedstrijden te spelen. Denk 
hierbij aan ballen, wedstrijd tenues, netten, antennes, palen etc. Je onderhoudt hiervoor nauw 
contact met leveranciers, de gemeente en onze Technische Commissie. 

Alhoewel bovenstaande een andere indruk kan wekken kost het in een jaar niet veel tijd. Er is een 
piekmoment vlak voor de start van een seizoen maar in de overige periode kost het je gemiddeld +/- 1 
uur per week. 

Ben jij degene die een belangrijke bijdrage wil leveren om Zovoc nog leuker en beter te maken? Neem 
dan voor meer informatie contact op met Perry van den Berg (voorzitter Operatie) door een e-mail te 
sturen naar operatie@zovoc.nl. Of schiet hem aan als je hem ziet in de sporthal. 
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Sponsor in the picture! 

Zovoc mag zich gelukkig prijzen met 
redelijk wat trouwe sponsors. Eén van 
die trouwe sponsors is Heren 2 speler 
Jeroen van Apeldoorn die 
advocaat-partner is bij 
AantjesZevenberg Advocaten in 
Rijswijk (ZH). Jeroen zijn kantoor is 
onder meer gespecialiseerd in 
arbeidsrecht en letselschade. Jeroen 
helpt als letselschadeadvocaat 
cliënten die het slachtoffer zijn van 
bijvoorbeeld een verkeersongeval, 
arbeidsongeval of een medische fout. 
Goed om te weten is dat zijn 
juridische bijstand voor de slachtoffers zelf in bijna alle gevallen gratis is! Meer informatie? Neem 
vrijblijvend contact op met Jeroen door een e-mail te sturen naar vanapeldoorn@aantjeszevenberg.nl 
of bel naar 070-3906260. Meer info over AantjesZevenbergen: https://www.aantjeszevenberg.nl/ 

 
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 via Facebook, Instagram of www.zovoc.nl 
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