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MET MEDEWERKING VAN GERDA WIJSKAMP EN VERA VLOET 

 

Van de voorzitter 
In juni 2012 ben ik begonnen bij 
Victoria, omdat de noodklok 
werd geluid. De reden was dat 
het voortbestaan van een 
volleybalvereniging op het spel 
stond. Op dat moment heb ik de 
verantwoording genomen en 
ben zonder enige vorm van 
kennis en ervaring met volleybal  
aan deze klus begonnen. Graag 
wil ik het stokje overdragen aan 
de volgende die het op zijn 
eigen wijze kan invullen.  
Mijn ervaringen wil ik graag 
meegeven en ben altijd bereid 
om de vereniging te helpen. 
 
Ik heb alle paraatjes vanaf 2012 
terug gelezen en doe nu 
wederom een oproep aan leden 
om zich in te zetten voor de 
jeugd van Victoria. Met name op 
de techniek van het spel zijn zij 
erg afhankelijk van  de kennis 
en ervaring van jullie 
volleyballers.  
 
Allemaal heel veel succes met 
de competitie. 

Groet Jan 
 

Rabobank Clubkasactie 

 

In November heeft Meisjes C 
een cheque in ontvangst mogen 
nemen.  

Dhr. Van Arkelen van de 
Rabobank Clubkas Campagne 
kwam de cheque uitreiken.  
Iedereen bedankt voor het 
stemmen op vv Victoria. 
 
Nieuwe shirts 
De Dames 5 heeft nieuwe 
shirts, gesponsord door Van 
Iersel Transport, bedankt! 
 

 
 
De CMV heeft ook nieuwe 
shirts, gesponsord door Etos 
Didam en Leuverink 
Totaalbouw, bedankt! 
 

 
 
Ledenvergadering 
Op 22 november vond de 
ledenvergadering plaats. De 
notulen hiervan zijn op de 
website te vinden. 
Niet alle teams waren 
vertegenwoordigd bij de 
vergadering en de opkomst was 
gering.  

Via deze weg wil ik een oproep 
doen om bij de volgende 
vergadering aanwezig te zijn. 
We zijn per slot van rekening 
een vereniging en moeten het 
plezier er met zijn allen in 
houden.  
 
Ik hoop van harte jullie allemaal 
volgend jaar bij de ALV te zien! 
 
Afscheid Lex van Iersel 
Tijdens de ledenvergadering 
hebben we afscheid genomen 
van Lex. Hij heeft ontzettend 
veel gedaan binnen de 
vereniging en daar willen we 
hem dan ook voor bedanken! 
 

 
 
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. 
 



 

 

DE SPONSORHOEK

 

 

 

 

 

HOPELIJK MOGEN WE ER MET IEDEREEN WEER EEN SCHITTEREND 

VOLLEYBALJAAR VAN MAKEN! 

- Teamindeling 
- Trainersoverleg, luisterend 

oor voor de trainers 
- 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. 
 
Wat kun jij betekenen voor onze 
en jouw vereniging? 
Neem contact op met 
voorzitter@volleybalvereniging-
victoria.nl   
 
Kampioenschap Meiden C 
 

 
 
De meiden van de C1 zijn op 9 
december kampioen  geworden! 
Ze waren ongeslagen en 
hoefden in de laatste wedstrijd 
zelfs maar 2 sets te winnen om 
verzekerd te zijn van het 
kampioenschap. Dik verdiend 
dus. Het was een mooie 
wedstrijd waarbij er veel publiek 
op de tribune zat. Het 
kampioenschap  hebben ze 
gevierd met medailles en een 
ronde met de plokkenkar. 
 
Aansluitend hebben ze in de 
Muizenberg gezellig samen 
frietjes gegeten. In de tweede 
helft gaan de meiden verder als 

Meiden B1. De meiden gaan 
aan de slag met het 2-4 
systeem. Hieraan wordt nu hard 
gewerkt. 
 
Oliebollentoernooi 
In navolging van een jarenlange 
traditie werd ook in 2017 het 
oliebollentoernooi 
georganiseerd. Dit keer op 28 
december, precies tussen de 
feestdagen in. Zo’n 50 
Victorianen waren het 
bankhangen zat en kwamen 
naar de Muizenberg voor een 
gezellig partijtje volleybal. 
 
’s Middags waren Alice, 
Hermien en Bernadette al druk 
in de weer met het bakken van 
de oliebollen onder het genot 
van heerlijke Glühwein. 
Vandaar de meest bijzondere 
creaties! 
 

 
 
Om half zeven de velden 
opbouwen en om 19.00 uur 
werd het eerste fluitsignaal 
gegeven. Er waren 8 teams, 
dus de 2 teams die pauze 
hadden, zorgden voor 
scheidsrechters en tellers.  
Dit liep perfect!  
 
De teams waren over het 
algemeen aan elkaar gewaagd. 
Er waren 2 teams duidelijk wat 
sterker, ze hadden evenveel 
punten, de scores gaven de 
doorslag. Niet meer te 
achterhalen of het nu de 
frikandellen, de kroketten of de 
bitterballen waren. 
De indeling wordt gemaakt op 
basis van een mix van 
opgegeven teams, maar niet op 
individueel niveau. Hierdoor 
ontstaan er wel wat verschillen, 

maar het gaat niet persé om 
winnen. We koesteren de  
olympische gedachte: meedoen 
is belangrijker, dan winnen… 
toch..? 
 
In de pauze waren er oliebollen, 
na de wedstrijden trakteerde 
Mike op Glühwein en snacks. 
Wij, de dames recreanten van 
Victoria, hebben weer met veel 
plezier de boel georganiseerd. 
En iedereen ook heel erg 
bedankt voor de sportieve en 
behulpzame bijdrage! 
 
Op naar een fantastisch 
volleybaljaar! 
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