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Van de voorzitter 
Het afgelopen jaar hebben we 
met z’n allen weer een mooi 
seizoen gedraaid met prestaties 
en evenementen.  
 
Bij de komende activiteiten 
worden volleybalverenigingen 
uit omstreken gevraagd om met 
elkaar samen te werken op het 
gebied van jeugdteams, 
toernooien, uitwisseling 
ervaringen e.d. Dit geeft kansen 
om eventueel ontbrekende 
taken te combineren en in te 
vullen. Verdere ontwikkelingen 
zijn onder andere het digitale 
wedstrijdformulier en diverse 
sportevenementen in 
Montferland om volleybal te 
promoten. 
 
Ook binnen de vereniging valt 
er genoeg samen te werken. Ik 
nodig dan ook iedereen uit om 
actief deel te nemen en zijn 
steentje bij te dragen aan deze 
geweldige volleybalvereniging. 
 

Jan Meurkes 
 
Website 
Sinds enkele tijd hebben Sofie 
Kerkman en Roos Vloet (D2) 
zich op de website gericht. 
Deze heeft er een behoorlijke 
tijd uit gelegen en was 
verouderd. Daarom gaan zij de 
website updaten en 
onderhouden. 
Het kan helaas nog een tijd 
duren voordat de website weer 
helemaal actueel en goed 
werkend is. 
 
Hiervoor excuses en hopelijk 
komt er een mooie website voor 
terug. 

 
Jeugdvolleybaltoernooi 
Eind oktober vond het jeugd-
volleybaltoernooi plaats, 
daaraan namen verschillende 
scholen uit de buurt deel.  
De klassen 5 en 6 zaten in één 
toernooi en werden gevolgd 
door een toernooi tussen de 
klassen 7 en 8. 
Vanuit de vereniging waren er 
verschillende vrijwilligers 
aanwezig om deze dag mogelijk 
te maken en goed te laten 
verlopen. 
 
De jeugd heeft een mooie en 
sportieve dag gehad. Bij deze 
wil ik iedereen bedanken die 
hier zijn steentje aan heeft 
bijgedragen. 
 
Oliebollentoernooi 
Dit jaar waren er meer 
aanmeldingen en kon het 
toernooi doorgang vinden. De 
dames recreanten 
organiseerden dit wederom, erg 
bedankt dames voor dit leuke 
toernooi. 
 
De Heren 1 hadden op de 
avond van het toernooi een 
bekerwedstrijd in de 
Muizenberg. De teams die op 
dat moment niet aan de beurt 
waren tijdens het toernooi, 
konden onder genot van 
glühwein en oliebollen onze 
heren aanmoedigen.  
 
Kortom een gezellige en 
goedverzorgde avond. 
Met als winnaars: 
1e Bubbels 
2e Rotjes 
3e Donderslagen 
Tot volgend jaar allemaal! 
 

 
Ledenvergadering 
Tijdens de ledenvergadering 
van 22 november hebben we 
afscheid genomen van Marloes 
van Haaren. Ook via deze weg 
willen we haar bedanken voor 
haar inzet van de afgelopen 
jaren. Helmine Lankhorst neemt 
de taken over. 
 
Daarnaast kondigde Lex van 
Iersel aan dat hij stopt met zijn 
werk binnen de vereniging. 
Tijdens de vergadering heeft 
zich geen opvolger gemeld. 
 
Lex van Iersel 
Sinds twee jaar heeft Lex een 
eigen bedrijf en deze staat goed 
op de kaart. Voor Lex is dit 
natuurlijk erg prettig, helaas 
betekend dit ook dat de 
werkzaamheden binnen de 
vereniging hem te veel worden. 
Ondanks zijn drukke bestaan, 
wil hij waar nodig de nieuwe 
vrijwilligers ondersteunen en/of 
inwerken. 
 
Lex gaf invulling aan een aantal 
taken in de technische 
commissie, jeugdcommissie en 
evenementencommissie.  
Onder het motto: “Vele handen 
maken licht werk”, willen we 
deze bezigheden graag 
toelichten. In de hoop dat er 
kandidaten/leden zijn die hierin 
iets willen en kunnen 
betekenen. Want uiteindelijk 
draait het om de vereniging en 
om het volleybalplezier dat wij 
allen mogen beleven. Hiervoor 
is alleen wel wat werk nodig. 
 
- Teamindeling 
- Trainersoverleg, luisterend 

oor voor de trainers 
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IK WIL EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN:  
 TEAMINDELING      TRAINERSOVERLEG  
 JEUGDVOLLEYBALTOERNOOI    KAMP 
 SINTERKLAAS      KADERFEEST 
 BEACHVOLLEYBALTOERNOOI    DIDAM OP STELTEN 
 LUISTEREND OOR VOOR JEUGD + VERTALING NAAR BESTUUR 
 
NAAM:           
TEL/MAIL:                                       
 
GRAAG INLEVEREN IN DE KANTINE VAN DE MUIZENBERG  OF BIJ LEX VAN IERSEL 
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- Jeugdvolleybaltoernooi 
- Kamp 
- Luisterend oor voor de 

jeugd, vertalen naar bestuur 
 

- Kaderfeest/vrijwilligersfeest 
- Beachvolleybaltoernooi 
- Sinterklaas 
- Didam op Stelten 
 
Als vereniging zijn wij actief in 
het organiseren van 
evenementen. Hieraan wordt 
veel plezier beleefd en op deze 
manier promoten wij onszelf. 
 
Zie jij in dit lijstje een activiteit 
staan waar jij jouw bijdrage aan 
wilt leveren, op welke manier 
dan ook. Voor raad, daad en 
vragen, neem contact op met 
Lex van Iersel: 0651278860 
 
Het is van belang dat er 
mensen uit de vereniging op 
staan. Alleen hierdoor kunnen 
we ervoor zorgen dat alles wat 
in de afgelopen jaren is 
opgebouwd, behouden blijft. 
Zodat alle energie en tijd die 
hier in gestoken is, niet voor 
niets is geweest en we allemaal 
van onze sport en vereniging 
kunnen blijven genieten! 
  
Wie is… 
De fanatieke trainer van de D2, 
Jeroen Lodder. 
 
Deze 25-jarige speler van H1, 
traint sinds dit seizoen de D2. 
Een heuse conditietraining heeft 
hij ingevoerd; op de maandag 
worden de dames gestimuleerd 
om hun grenzen te verleggen 
op sportief gebied. Zelf is 
Jeroen ook erg gedreven en 
doet dan regelmatig een rondje 

of een work-out mee. Zelfs al 
komt deze beste man, voor 
iedere training en wedstrijd, op 
zijn fiets vanuit Zevenaar. 
 
Daarnaast gaat hij nog zo’n 2 
keer per week naar de 
sportschool en komt hij zo’n vier 
keer per jaar voorbij rennen 
tijdens een mudrun. Ja echt, 
voor zijn lol door de modder. 
 
Gelukkig doet hij ook nog 
andere dingen voor de lol. Hij 
gaat graag naar de bioscoop, 
speelt fictieve games en leest 
veel. Dit lezen betreft soms 
fictie, maar vaak gaat het over 
zijn studierichting, management, 
of zelfontwikkeling.  
 
Jeroen studeert Bedrijfskunde 
MER (Management, Economie 
en Recht) aan de HAN in 
Nijmegen.  
Hier is hij ook docent-assistent, 
2e assessor bij mondelinge 
tentamens en mag hij 
aanschuiven bij het ontwikkelen 
van schoolprogramma’s. Een 
bezig en gedreven bijtje.  
Uiteindelijk ligt een van zijn 
doelen in dit werkveld: docent 
worden aan het HBO, in zijn 
vakgebied Bedrijfskunde.  
 
Op zijn 10e kwam Jeroen bij 
Victoria, in de Cmix terecht. In 
de daarop volgende negen jaar 
heeft hij toegewerkt naar het 
kampioenschap met de H2 in de 
tweede klasse. Op dat moment 
onder leiding van Marco Tebes 
en Misha Jongsma, die, voor 
zover dat mogelijk was, zelf ook 
in het team meespeelden. Het 
was een leuk team, het oude 
jongensteam.  

Hun kampioenschap werd 
natuurlijk gevierd met drank en 
bitterballen in de Muis.  
 
Vervolgens zijn we Jeroen 4 
jaar uit het oog verloren, 
gelukkig is hij nu al 1,5 jaar 
weer terug en speelt bij de H1. 
Sinds dit seizoen tergt hij de 
dames van D2 met 
conditietrainingen, maar zijn zij 
ook blij met zo’n enthousiaste 
en fanatieke trainer en coach. 
Zoals ik eerder al zei, een bezig 
en bedreven bijtje. Die overal 
waar hij kan zijn steentje 
bijdraagt. 
 
 

 
 
 
“Laten we de vereniging in 
leven houden, door er samen 
aan te bouwen.” 
 

http://www.de-muizenberg.nl/

