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Van het bestuur 
 
Het einde van het seizoen is in zicht. De beachvolleyballers beginnen inmiddels alweer in te schrijven voor de eerste toernooien 

deze zomer. Dat wil zeggen dat de zaal competities in de beslissende fase zitten. Veel van onze teams staan veilig, en er 

strijden nog teams voor mooie klasseringen. Dames 3 heeft zelfs nog uitzicht op het kampioenschap. Heren 1 heeft het 

kampioenschap in de 2
e
 klasse inmiddels binnengesleept en zal volgend seizoen dus weer uitkomen in de 1

e
 klasse. Een 

schitterend resultaat! Voor Dames 3 hopen we uiteraard dat het lukt om het kampioenschap nog binnen te halen. 

Komend seizoen 

Verder zijn we de afgelopen periode heel druk geweest met het komende seizoen. In de technische commissie is iedereen al 

druk bezig om ook voor volgend jaar de puzzel met spelers/speelsters, teams en trainers weer rond te krijgen. Maandag 8 april 

staat er nog een vergadering van de technische commissie en we hopen daarna zo spoedig mogelijk te kunnen communiceren 

hoe volgend seizoen er qua teams en trainers uit komt te zien.  

Binnen het bestuur hebben we wel besloten dat we in het kader van meer binding van de vereniging ervoor kiezen om weer 

terug te gaan naar 1 vast wedstrijdmoment. Dit zorgt ervoor dat we meer mensen op 1 moment in de zaal hebben en dat is wel 

zo gezellig. Daarnaast zorgt dit er ook voor dat vrijwilligers niet speciaal een extra moment in de hal te moeten zijn. Op die 

manier slaan we dus twee vliegen in één klap. De vaste wedstrijddag zal de zaterdag worden. Uiteraard is er de mogelijkheid 

om wedstrijden die verplaatst moeten worden op een trainingsavond te spelen, maar we willen dit niet standaard doen.  

Materiaal hok 

Het grootste deel van jullie zal inmiddels hebben gemerkt dat we het nieuwe materiaalhok in gebruik hebben. Ik wil hierbij 

nogmaals iedereen met klem verzoeken om goed met alle materialen om te gaan. Ook op de materialen van de gemeente 

moeten we zuinig zijn. We merken zelf hoe irritant het is als de materialen niet voldoen aan de gewenste kwaliteit. Een goed 

voorbeeld daarvan is de staat van de huidige netten. Bijna wekelijks signaleren we hierover naar de gemeente. Dit is één van 

de punten die hoog op de agenda staat in het kwartaaloverleg dat ik 12 april heb met de gemeente. Er moeten gewoon goede 

netten aanwezig zijn!  

Ook zal de oplettende volleyballer hebben gezien dat er vlaggen worden opgehangen op de wand van de hal. Eén Langhenkel-

vlag en één vlag van Slagerij van Guilik sieren de wanden tijdens wedstrijddagen. Mooi om op deze manier onze sponsoren 

extra onder de aandacht te kunnen brengen. Wel aan iedereen het verzoek om de vlaggen op wedstrijddagen op te hangen en 

op te ruimen. Ze zijn te vinden in ons materiaalhok. 

Slot BBQ 

Zaterdag 13 april is overigens onze laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Iedereen zal inmiddels de uitnodiging voorbij hebben 

zien komen voor de afsluitende BBQ. Ik ga ervan uit dat iedereen zijn of haar aanmelding inmiddels heeft verzonden. Mocht je  
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dat nog niet hebben gedaan, meld je dan zo snel mogelijk nog aan bij Rikjan via rikjan@langhenkelhec.nl. De kosten bedragen 

€ 10,- en de BBQ gaat aan om 18:30. 

Maar vanaf 12:00 is alle hulp al welkom. We hebben namelijk een vol thuisprogramma met 3 wedstrijden om 13:00 uur, 2 

wedstrijden om 15:00 en wedstrijd om 17:00. We zoeken tussen 12:00 – 19:00 nog mensen die achter de bar willen staan! En 

extra handjes met opbouwen en voorbereiden zijn ook nog welkom! En natuurlijk kunnen onze teams ook nog aanmoediging 

gebruiken. Kortom: Kom naar de hal op 13 april.  

Inleveren oude kleding 

We hebben inmiddels een goed doel gevonden voor onze oude kleding. De oude trainingspakken, wedstrijdshirts, 

wedstrijdbroeken en tassen kunnen op zaterdag 13 april de hele dag worden ingeleverd. Uiteindelijk zullen we zorgen dat alle 

kleding bij Stichting Dierenlot terecht gaat komen. Deze zullen uiteindelijk worden ingeleverd waarmee we een bijdrage leveren 

aan Stichting Dierenlot.   

Tot slot 

Heb je nog opmerkingen, aanvullingen of suggesties voor het bestuur? Mail deze vooral naar bestuur@langhenkelhec.nl, of 

maak ze kenbaar via de ideeënbal. En persoonlijk bij één van de bestuursleden mag natuurlijk ook altijd! 

Tot snel weer in zaal! 

Met sportieve groet, 

Wilco Nuiten 

Voorzitter Langhenkel/HEC 

 



 

 

 

Jaarkalender – Belangrijke data   

Hieronder alvast een overzicht van de belangrijke data van de komende periode. Zet ze alvast in je agenda! 
 

8 april 2019  Vergadering Technische Commissie 

13 april 2019  SlotBBQ seizoen 2018 – 2019 

1 mei 2019  Publicatie voorlopige teamindeling seizoen 2019-2020 

6 mei 2019  Bestuursvergadering Mei 

1 juni 2019  Schoonmaakdag Kantine 

3 juni 2019  Bestuursvergadering Juni 

 

Barbezetting – 13 April   

Voor zaterdag 13 april zijn we voor de volgende momenten nog op zoek naar enthousiaste mensen die achter de bar willen 

staan. 

Zaterdag 13 april   2 personen tussen 12:00 – 18:30 

Kun je deze zaterdag (of een deel daarvan) iets betekenen achter de bar? Laat het zo snel mogelijk weten via 

Wilco@langhenkelhec.nl  

Oproep: 
Vera van ’t Hul van Dames 3 is haar trainingsbroek kwijt. Waarschijnlijk heeft iemand anders deze broek meegenomen uit de 

kleedkamer. Kortom kijk thuis even goed in de kast of je toevallig een trainingsbroek met nummer 24 in de kast hebt liggen. Als 

dit het geval is, zorg dan even dat deze weer bij Vera terecht komt! 

 



 

 

Jij komt toch ook?  

 
 
Heb je leuke volleybalweetjes van binnen en buiten de vereniging voor de nieuwsbrief? Laat het ons weten! 
Kopij@Langhenkelhec.nl 



 

 

 


