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Van de voorzitter 
We staan aan het begin van 
een nieuw seizoen met heel 
veel uitdagingen.  
 
Er zijn tot nu toe onvoldoende 
trainers voor de jeugd en 
damesteams. Ik hoop dat er 
mensen opstaan die een stuk 
ondersteuning kunnen en willen 
geven aan de trainingen, zodat 
we weer vol goede moed aan 
de competities kunnen 
beginnen. Verder is het van 
belang dat wij de ouders meer 
gaan betrekken bij de 
vereniging. Wetende dat dit niet 
eenvoudig is, hoop ik toch dat 
we ouders en/of leden zover 
krijgen, om de vacatures binnen 
de vereniging in gaan vullen. 
 
Met name zijn we op zoek naar 
mensen voor de technische 
commissie en jeugdcommissie. 
 
Alle hulp is van harte welkom!! 
 

Jan Meurkes 
 
Heren 1 Kampioen 
Ondanks dat het al even 
geleden is, mogen onze Heren 
niet ontbreken in het Paraatje. 
Afgelopen seizoen zijn ze 
namelijk kampioen geworden. 
Daardoor mogen zij nu in de 
Promotieklasse B gaan spelen. 
Goed gedaan mannen! 
 

 

 
Didam op Stelten 
Op 2 juli vond Didam op Stelten 
plaats, Victoria was daar ook 
aanwezig. Dankzij een aantal 
mensen was er weer een hoop 
geregeld. Vrijwilligers zijn 
onmisbaar binnen de 
vereniging. 
Zo was er weer een 
beachvolleybalveld en werd 
daar training gegeven aan de 
niveau 3, 4 en 6.  
 
Er is veel energie in gestoken, 
helaas was de opkomst niet 
groot. We hopen dat we er 
volgend jaar weer wat gezelligs 
van mogen maken, met hopelijk 
een grotere opkomst.  
 
Jeugdkamp 
Dit jaar was er een kleinere 
groep kampgangers dan 
voorgaande jaren. 
Het thema was ‘Ik hou van 
Holland’. Overdag werden er 
allerlei spellen gedaan. 's 
Avonds moest de jeugd 
allemaal in rood-wit-blauw of 
oranje gekleed gaan en werd er 
het beroemde ‘Ik hou van 
Holland’ gedaan. De teams 
moesten tegen elkaar strijden 
met verschillende spellen.  
 
Daarna was het tijd voor het 
nachtspel. De jeugd moest door 
het bos lopen en zakjes met 
sieraden vinden, ondertussen 
lieten vrijwillige griezels (oftewel 
de kampleiding) ze schrikken.  
Voor zover er daarna nog 
geslapen kon worden, werd er 
geslapen. De volgende ochtend 
werd er fris en fruitig begonnen 
met ochtendgymnastiek en 
volgde waterspellen als 
afsluiting.  

 
Kaderfeest 
Het kaderfeest voor de 
vrijwilligers op 16 juni was een 
sportieve en gezellige avond.  
Er waren weer nieuwe sportieve  
activiteiten bedacht, zoals het 
volleyballen met een enorme 
yogabal. Waarbij je als team 
gezamenlijk moest zorgen dat je 
de bal opving en naar de 
overkant terug gooide.  
 

 
 
Naast alle inspanning was er 
natuurlijk ook tijd voor een 
heerlijk hapje en drankje. En 
werd het Victoriaantje uitgereikt. 
 
Victoriaantje 
Dit jaar is onze Victoriaan Bertil 
van Mierlo. Op deze manier 
willen we hem enorm bedanken 
voor zijn tomeloze inzet voor de 
vereniging en hem een hart 
onder de riem steken. 
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Iedereen een sportief volleybalseizoen toegewenst! 

Beachvolleybaltoernooi 
Zoals iedereen wellicht heeft 
gemerkt, zijn er binnen de 
vereniging weer een aantal 
vrijwilligers actief geweest met 
het organiseren van het 
beachvolleybaltoernooi. Dit jaar 
op een andere locatie, maar dat 
mag de pret zeker niet drukken. 
Er is een hoop publiciteit aan 
gegeven, wat resulteert in een 
aanmelding van 15 teams. Dat 
houdt in dat er ongeveer 70 
man komt volleyballen! 
Daarnaast verwachten we 
natuurlijk nog een hoop 
supporters. 
 

 
 
Iedereen een ontzettend fijne en 
sportieve dag toegewenst! 
Moge de beste winnen. 
 
Wie is… 
Deze vrolijke spring in het veld, 
die al 6 jaar training geeft en 
zelf al 13 jaar lid is van onze 
vereniging. 
 

 
 

Elien Derksen, start nu met haar 
laatste jaar aan de Pabo en 
mag daarna aan de slag als juf. 
Komend jaar heeft ze haar Lio-
stage (Leraar in opleiding) bij de 
Montessorischool in 
Westervoort. Daar mag ze les 
gaan geven aan groep 4/5/6, 
waar ze ontzettend veel zin in 
heeft. 
 
Afgelopen zomer heeft ze 
Animatiewerk gedaan op de 
camping. Waar ze drie weken 
voor Elle doorging, gekleed in 
een groene jurk.  
 

 
 
Na drie weken hard, maar ook 
leuk, gewerkt te hebben. 
Vertrok ze naar Mallorca, voor 
een heerlijke zonvakantie.  
 
Elien is enthousiast dat het 
nieuwe volleybalseizoen weer 
begint. Dit seizoen speelt ze 
wederom in de Dames 2. Die 
getraind wordt door André 
Hermsen. Elien verwacht er 
weer een gezellig en fanatiek 
jaar van te maken, en dat is wat 
ze bij de volleybal komt halen. 
Een plek voor gezelligheid en 
om even haar ei kwijt te kunnen 
in het sporten.  
 
Naast haar eigen trainingen 
haalt ze energie uit het geven 
van training en het coachen van 
de C1. Dit doet ze samen met 
Vera Vloet.  
Ook helpt ze bij het organiseren 
van het beachvolleybaltoernooi 
en het jeugdkamp. Al met al is 
Elien dus veel te vinden bij de 
vereniging.  

Daarnaast kun je Elien 
tegenkomen bij de Albert Heijn, 
waar ze bij de Brood- en 
Vleesafdeling werkt.  
 
Haar mooiste 
volleybalherinnering komt uit 
2015, toen ze met de MA1 
kampioen werd. Onder leiding 
van André, dus dat beloofd wat 
voor komend jaar.  
 
Het kampioenschap in 2015 
was extra speciaal, omdat ze 
het jaar daarvoor het 
kampioenschap op 1 set na 
misten. De teleurstelling was 
groot, maar de wil en hoop op 
kampioenschap in het daarop 
volgende seizoen werd groter. 
Geweldig dus om dan ook 
daadwerkelijk in 2015 kampioen 
te worden. 
 
De gezelligheid en sportiviteit 
binnen de vereniging, maken 
Victoria voor Elien speciaal.  
Ze doet een heleboel binnen de 
vereniging. En hoopt dat er nog 
meer mensen een steentje bij 
willen dragen. Want vele 
handen maken licht werk.  
Laten we er met z’n allen de 
schouders onder zetten en 
Victoria een gezellige en actieve 
vereniging laten blijven.  

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

