
 

 NIEUWSBRIEF  

 

Beste Toesjaan en vrienden van de club,  
 
De zomervakantie staat voor de deur! Deze nieuwsbrief is de laatste van dit seizoen en staat boordevol informatie: 
hartelijk dank aan de inzet van onze actieve leden die de vereniging op deze manier bruisend houden! 
 
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie en met sportieve groet, 
 
Het bestuur.  
 

Data voor in je agenda: 
- Op maandag 28 augustus starten de eerste trainingen weer. 
- Op zaterdag 9 september zal het jaarlijkse stratentoernooi plaatsvinden: inschrijven vóór 25 augustus!  
- Op zaterdag 16 september start de Grote Clubactie voor de jeugdleden. 
- Van 4 tot 24 september Albert Heijn sportactie. 

  

Nieuwe bestuursleden 
We zijn erg blij dat we twee nieuwe bestuursleden hebben mogen verwelkomen: Thera de Langen (penningmeester) 
en Mariëtte Weistra (secretaris). We willen bij deze An Van Herck nogmaals hartelijk bedanken voor haar inzet als 
secretaris in het bestuur! Hieronder stelt onze penningmeester zichzelf alvast voor! 
 
 
Onze penningmeester 
Hallo, mijn naam is Thera de Langen, ik ben geboren en getogen in Heteren,  
getrouwd met Koert en we hebben 3 kinderen: Niels van 18, Sjoerd van 15 en 
Maike van 12 jaar. Sporten staat bij ons centraal. Niels is zitskiër en is lid van 
de nationale aangepaste alpine skiselectie. Sjoerd is voetballer bij SDOO en 
Maike zit sinds 2 seizoenen op volleybal. Zelf zijn wij betrokken geweest bij de 
opstart van het recreantenteam en zijn we hier ook lid van. Ik vind het 
belangrijk om niet alleen zelf bij de club te spelen, maar ook betrokken te 
zijn. Daarom zet ik me in als penningmeester voor Toesj. Bijgevoegd een foto van Maike, die lid is van het meiden C-
team en mijzelf: zo kunnen jullie ons altijd herkennen! 
 
 

Activiteitencommissie 
Om de zomervakantie goed af te sluiten en het nieuwe sportseizoen weer goed te beginnen organiseert 
Volleybalvereniging Toesj op 9 september 2017 het jaarlijkse volleybal stratentoernooi. Ook dit jaar zal het 
recreatieve toernooi gespeeld worden in sportzaal ’t Binnenveld, te Heteren. 
 
Het toernooi zal beginnen om 13:00 uur. Vanaf 12:00 uur zijn de deuren geopend zodat iedereen de mogelijkheid 
heeft om zich om te kleden. Tijdens het toernooi zal er een springkussen staan waar de ouders hun kinderen onbezorgd 
achter kunnen laten. Na bekendmaking van de poule-winnaars sluiten we om 17:00 af met een drankje en een 
verzorgde BBQ. Een team bestaat uit minimaal zes mensen waarvan minimaal 2 dames en maximaal 2 competitie 
spelers. De kosten voor elk team bedragen 50 euro (inclusief BBQ). Mocht er geen behoefte zijn aan een BBQ dan kan 
het team zich ook opgeven zonder BBQ. Hiervoor geldt een start tarief van 25 euro per team. 
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Wij hebben er heel veel zin in, jij ook? Neem je vrienden, familie en/of buren mee: iedereen is welkom, jong en oud!  
Stel zo snel mogelijk je team samen en geef je op via stratentoernooi@toesj.nl. Vermeld in de mail een teamnaam, 
het aantal spelers en wel/geen deelname aan de BBQ. De uiterlijke inschrijfdatum is 25 augustus 2017.  
 

Opleidingstraining voor de jeugd 
Als volleybalvereniging is het belangrijk om te investeren in de toekomst. Om deze ontwikkeling tot stand te brengen 
is ervoor gekozen om de jeugd een extra opleidingstraining aan te bieden. Het doel van deze training is dat 
jeugdspelers de basis van de volleybal technieken beheersen en deze verder kunnen ontwikkelen. 
Vanaf oktober start de eerste serie van 4 trainingen die om de maand gegeven worden aan MC en MB. Tijdens deze 
trainingen wordt er gekeken wat het persoonlijke startniveau is van elke individuele speler en of er na deze reeks van 
trainingen vooruitgang wordt geboekt. Elke maand wordt er weer een nieuwe techniek behandeld.  
Deze trainingen zullen elke woensdag van 19:30 uur tot 21:00 uur verzorgd worden door Ivo Brouwers en Roy Uijting 
in sporthal de Oldenburg, te Driel. Zodra er meer informatie bekend is m.b.t. het programma zullen de ouders ingelicht 
worden en krijgen alle jeugdspelers een uitnodiging om deel te nemen aan deze training. 
 

Technische commissie 
De Technische commissie heeft nog meerdere vacatures open staan, waarvoor we nog enthousiaste kandidaten 
zoeken, zodat we volgend seizoen weer mooie prestaties kunnen neerzetten! 
Trainer voor Heren 2 en 3  
Beide teams spelen in de tweede klasse, waarbij heren 2 (traint en speelt thuis op dinsdag) vaak in de top mee draait 
en heren 3 (traint op donderdag en speelt thuis op zaterdag) in de middenmoot acteert. Momenteel zoeken we voor 
beide teams een trainer. Je zou maar zo een kampioensteam training kunnen gaan geven! Die eer wil jij toch ook op 
je cv kunnen vermelden?  
Trainer voor Dames 2 
D2 speelt derde klasse en zoekt naarstig een trainer! Afgelopen seizoen heeft het team het helaas zonder vaste trainer 
moeten stellen, maar gezien enkele jeugdige leden en nieuwkomers, zitten de dames te springen om support. De 
trainingen en thuiswedstrijden van D2 op dinsdagavond zijn, dus je zal gemiddeld één keer per twee weken training 
geven. Genoeg tijd dus om een goed voorbereide fanatieke training neer te zetten voor deze gevarieerde groep!  
Recreantentrainer(s) 
Onze enthousiaste recreantengroep is binnen een aantal maanden uitgegroeid tot een groot succes! Op dit moment 
hebben wij 16 leden die door middel van een strippenkaart-systeem meedoen aan de trainingen. Deze zijn op 
vrijdagavond van 19.30-20.30 uur op veld 1 in Het Binnenveld. Momenteel geven Marjolein 
en Ivo de trainingen, en dat is super! Aangezien dit duo vaker in de sporthal te vinden is, 
zoeken we nog één of twee trainers die regelmatig (1-2 x per maand) de training voor onze 
recreanten willen verzorgen.  
   
Lijkt het je leuk om een van de vacatures in te vullen of weet je iemand die interesse heeft? 
Neem dan contact op met technischecommissie@toesj.nl . Dan maken we er samen weer een mooi seizoen van! 
 

  

mailto:stratentoernooi@toesj.nl
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Trainingschema 2017-2018 
 

Dag Tijd Team Locatie 

Maandag 19:00 tot 20:00 Mini’s Binnenveld, Heteren 

 20:00 tot 22:00 Dames 1 Binnenveld, Heteren 

Dinsdag 19:00 tot 20:30 Dames 2 Binnenveld, Heteren 

 20:30 tot 22:00 Heren 2 Binnenveld, Heteren 

Woensdag 19:30 tot 21:00 Opleidingstraining Jeugd Sporthal, Driel 

Donderdag 19:00 tot 20:00 Meisjes C Binnenveld, Heteren 

 19:00 tot 20:30 Meisjes B Binnenveld, Heteren 

 20:30 tot 22:00 Heren 3 Binnenveld, Heteren 

 20:30 tot 22:30 Heren 1 Binnenveld, Heteren 

Vrijdag 19:30 tot 20:30 Recreanten Binnenveld, Heteren 

 

Concept Teamindeling  2017-2018 
Onderstaande indeling is een concept teamindeling voor komend seizoen. Er kunnen mogelijk nog enkele wijzigingen 

in aangebracht worden. 

 

Heren 1 Heren 2 Heren 3 

Roy Uijting Anthonie Peeters Petri te Dorsthorst 

Mark Jansen Norman Verstappen Michiel Uijting 

Wouter Steenvoorden Jeroen Geers Peter Visser 

Ivo Brouwers Harrie Kreijkamp Henk Willemsen 

Mark Brienen Peter Roelofsen Don van Schaik 

Floris de Bruijn Sander Abrahamse Sebas te Dorsthorst 

Bas de Vreeze Jeroen Winter John Holleman 

Niek Cornellisen Martijn Hoenkamp Ricardo Tuerlings 

Thomas Winter Speler H1 Erik Euverman 

Ference Verstappen Speler H1 Job Aarns 

Rob Faber Karel Vermaas Edwin Aarns  

Maarten van Heumen Ruud van der Meer Vincent van de Poel 

  Ed Jordense 

  René de Bruijn 

Trainer: Henk Bijl Trainer: vacature Trainer: vacature 

Competitiedag: zaterdag Competitiedag: dinsdag Competitiedag: zaterdag 
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Dames 1 Dames 2 Recreanten 

Marjolein Arent Soraya-demi Orsel Martine Huting 

Michelle Aalmers Petra Vos Gerard van Mullem 

Floor van Bussel Petra Berwald Abe Sikkema 

Seline de Bruijn Lynn van de Klift Richard Sikkema 

Pem van de Heuvel Marieke Abrahamse Mariette Weistra 

Lydia van Melis Miranda Janssen Jurjen Wiestra 

Esmay de Bruijn Henrieke Middelhoven-Laset Hettie Nijeboer 

An van Herck Judith van Zandwijk John Nijeboer 

Linda Esthers Nely (van Dulm) van Binsbergen Vincent Kuster 

Jolanda Vlims Lydia Slebus Gonnie Kuster 

 Fienne Aarns Cor van Erkel 

 Anja van Dijk Cathy Huis in ‘t Veld 

  Bernie Huis in ‘t Veld 

  Thera de Langen 

  Sjoerd de Langen 

  Koert de Langen 

   

   

Trainer: Mark Brienen Trainer: vacature Trainers: Ivo Brouwers /Marjolein 
Arent /vacature 

Competitiedag: zaterdag Competitiedag: dinsdag  

 
Meisjes B Meisjes C Mini’s 

Floortje Rijsemus Maike de Langen Maud Kuster 

Michelle Ranes Daia Neerhof Janneke Muijs 

Mette Scheers Emma Duncan Gijs Aalbers 

Laura Schuiling Isa Kuster Daantje Pes 

Renate Swaneveld Sarah van den Berg Sofie ten Broeke 

Minoeska Orsel Wietske Weistra Lydianne Kroes 

Britt Wouters Britt Nout Serra Willems 

Sanne ten Broeke Anieke Kroes Nora Hoogakker 

Marit Filippo Noa van Eck Lisa Ranes 

 Merel Bannink  Anna Itjeshorst 

 Jacqueline Dahles Kyran Lammers 

Trainer: Soraya-demi Orsel Trainer: Marjolein Arent Trainer: Michelle Aalmers/Floor 
van Bussel 

Competitiedag: zaterdag Competitiedag: zaterdag Competitiedag: zaterdag 
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Overige mededelingen 
 

- Enthousiaste leden gezocht om een sponsorcommissie te vormen. Graag zouden we in de toekomst goeie 
materialen kunnen blijven aanbieden en de ondersteuning willen bieden voor het op peil houden van 
technisch niveau en verenigingsgevoel (lees: gezellige activiteiten). Om dit te realiseren, zouden we graag een 
plan voor de komende jaren willen realiseren. Interesse om mee te denken? Mail naar info@toesj.nl 
  

- Graag vragen we nogmaals jullie aandacht voor SponsorKliks. Sinds 1 september 2016 is Toesj aangesloten bij 
Sponsorkliks. Wanneer je iets bestelt via een webshop die aangesloten is bij Sponsorkliks, krijgt Toesj een 
percentage van het bestedingsbedrag. Een leuke manier om de clubkas van Toesj te sponsoren. Ga via de link 
op onze eigen website via Sponsorkliks naar je webshop en de rest wijst zich vanzelf! Alvast bedankt! 

 
- Na de zomervakantie (vanaf 16 september) zal de Grote Clubactie van start gaan, waarbij jeugdleden loten 

mogen verkopen waarbij 80% van de omzet direct naar de vereniging gaat. De opbrengt zal ten volle voor onze 
jeugdleden worden ingezet en afhankelijk van de opbrengst wordt dat een gaaf jeugdkamp, 
trainingsmaterialen of persoonlijke volleybal attributen. Meer informatie volgt in de eerste training(en) na de 
zomerstop (www.clubactie.nl) 
 

- Binnenkort gaan de Albert Heijn sportweken van start  (4 tot 24 september) waarbij er gespaard kan worden 
voor gratis sportlessen. Onze vereniging neemt ook deel aan deze actie. Ken je iemand die interesse heeft in 
volleybal? Wellicht is dit een zetje in de goeie richting om eens een kijkje te komen nemen!  
 

- Onze aanwezigheid op de Heterense Midsummernight Markt heeft de nodige interesse opgeleverd. Hopelijk 
kunnen we binnenkort weer een paar nieuwe gezichten verwelkomen! 
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