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Van het bestuur. 

Het voelt als gisteren dat ik schreef over het einde van het seizoen en het begin van een mooie lange 

beachvolleybalzomer. En terwijl de meeste mensen weer aan het werk zijn en de scholen weer op het punt staan 

om te beginnen perst de zomer er nog een heerlijk toetje uit. En dus kon er wederom lekker worden gespeeld op 

het Heerderstrand. 

 

Het Heerderstrand is natuurlijk een schitterend locatie om te beachen, maar toch ben ik blij en trots om aan te 

kondigen dat we samen met de gemeente en Langhenkel ( gezamenlijk als drie partijen, gemeente, Langhenkel en 

HEC) het financiële plaatje rond hebben om over te gaan tot het realiseren van beachvelden bij de Faberhal. In De 

Schaapskooi en De Stentor heb je hier al over kunnen lezen. Leuk voor de bestaande leden, maar ook goed naar 

de toekomst toe in de werving van nieuwe leden en in samenwerkingen met andere verenigingen in de regio. 

 

Verder staat het nieuwe zaalseizoen weer voor de deur. Vanaf 2 september starten de trainingen weer en eind 

september beginnen ook de competities weer. En dus ontvangen jullie binnenkort ook weer een mail met 

betrekking tot kantinediensten. Maar daarover volgt dus nog bericht. Weet je nu al dat je op 21 september 

kantinedienst wil draaien, meld dit dan vooral via wilco@langhenkelhec.nl. 

 

Naast de beachvelden en de competitie staat er de komende tijd genoeg op de agenda. Kijk dus vooral ook even 

in de jaarkalender die in deze nieuwsbrief staat. En lees vooral ook de informatie over de Grote Clubactie, Rabo 

Clubsupport, de scheidsrechtersbijeenkomst en de aankondiging van de ALV. 

Dan wens ik iedereen weer heel veel volleybalplezier de komende tijd met hopelijk niet al teveel spierpijn na de 

eerste trainingen!  



 

 

Juwelier Meiling 
Heerde 

Vitax Taxibedrijf 
Heerde 

 

Tot snel in de zaal of de kantine! 

 

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! 

 

2 september 2019 Start trainingen nieuwe seizoen 

4 september 2019 Ouder-kind en start-mixtoernooi  

6-7 september 2019 Jeugdkamp Vierhouten 

14 september 2019 Start Grote Club Actie 

21 september 2019 Start competitiewedstrijden 

25 september 2019 Scheidsrechterbijeenkomst, aanvang 20.00 uur 

27 sept-11 okt. 2019 Rabo Clubsupport (voorheen Rabobank Clubkas Campagne) 

7 oktober 2019  Bestuursvergadering 

16 oktober 2019  Algemene Leden Vergadering 

 

Trainingen 

Op maandag 2 september starten de eerste teams weer met hun trainingen. 

 

Woensdag 4 september trappen wij het seizoen af met een nieuwe traditie, het start-mixtoernooi. Een soort 

hutspottoernooi, maar dan aan het begin van het seizoen.  

De uitnodiging voor dit toernooi heeft iedereen inmiddels via de mail ontvangen.  

Als jij je nog niet hebt opgegeven, dan kan dat nog door het sturen van een mail naar 

toernooicommissie@langhenkelhec.nl.  

 

Als startactiviteit voor onze C-jeugd en de Mini’s wordt op woensdag 4 september vanaf 17.00 uur een leuk en 

gezellig ouder/kind toernooi georganiseerd. Heb jij je hiervoor nog niet opgegeven, doe dit dan nog zo snel 

mogelijk bij Marja Liefers. 



 

 

Juwelier Meiling 
Heerde 

Vitax Taxibedrijf 
Heerde 

 

Jeugdkamp 

Zaterdag 6 september is het zover. Dan gaan wij met onze jeugdleden op kamp.  

Het jeugdkamp vindt dit jaar plaats in Vierhouten, bij groepsaccommodatie Veluwe – Pipokamp.  

De kinderen kunnen op vrijdag 6 september om 17.00 uur gebracht worden en op zaterdag 7 september om 

16.00 uur weer opgehaald worden.  

De jeugdcommissie heeft er veel zin in! Heb jij je nog niet opgegeven en wil je toch nog mee? Geef je dan zo snel 

mogelijk op bij Marja Liefers. 

 

Nieuwe spelregels in seizoen 2019-2020 

In het kader van "Meer spelplezier" wordt vanaf seizoen 2019-2020 een aantal spelregelwijzigingen doorgevoerd, 

waarover trainers/coaches en scheidsrechters eerder hun mening hebben gegeven. 

Trainers, coaches en scheidsrechters deden dat via enquêtes, die de Nevobo de afgelopen maanden heeft 

uitgezet. De uitkomsten daarvan, waren heel duidelijk. De belangrijkste veranderingen voor het nieuwe seizoen 

zijn: 

 

De internal pass in alle competities 

De tweede bal (set-up) die bovenhands met de vingers gespeeld wordt én die aan de eigen kant van het net blijft, 

wordt soepel beoordeeld. Een gedragen of vastgehouden bal blijft fout. Deze regel werd afgelopen seizoen in de 

Eredivisie al op deze manier toegepast en zal nu in alle competities worden doorgevoerd.  



 

   

 

Geen opstellingsfout bij serverende team in 1e divisie en lager 

Het serverende team kan géén opstellingsfouten meer maken met betrekking tot links-rechts, wél met betrekking 

tot voor-achter. Het team blijft zélf altijd verantwoordelijk voor de juiste servicevolgorde. Notatie van de 

beginopstelling is een vereiste op álle niveaus, ongeacht of gebruik gemaakt wordt van DWF Resultaat invoeren of 

Live bijhouden. 

 

Spelerswissel voor A-, B- en C-jeugd gelijk voor alle niveaus 

De wisselregel die nu al geldt voor de A-, B- en C-jeugd, Hoofd- en Topklasse, wordt uitgebreid naar álle andere 

klassen daaronder. Voor alle senioren niveaus (1e divisie en lager) was deze regel al van toepassing. 

Op onze website is de uitgebreide versie van alle wijzigingen van reglementen en spelregels te raadplegen. 

 

Grote Club Actie 2019 

Zaterdag 14 september begint de Grote Clubactie weer! 

 

Wat is de Grote Clubactie? 

De Grote Clubactie is de grootste actie voor verenigingen in Nederland. Leden van clubs en verenigingen 

verkopen loten waarmee mooie prijzen te winnen zijn. Van de opbrengst van de lotenverkoop gaat 80% meteen 

naar de clubkas: het hoogste percentage van alle goede-doelen-loterijen! 

De opbrengst van deze actie zal volledig ten goede komen aan de jeugd van onze vereniging.  

 

Wat moet je er voor doen? 

Je neemt een verkoopboekje mee en vraagt aan je vader, moeder, opa, oma, de rest van de familie en buren of ze 

een lot willen kopen. In de buurt kun je langs de deuren gaan om nog meer loten te verkopen.  

In het boekje moeten: naam, adres en bankgegevens ingevuld worden en het aantal loten.  

Als iemand 1 of meer loten gekocht heeft, krijgt hij of zij een sticker voor bij de voordeur. Als je klaar bent met 

verkopen, lever je het boekje in. Iedereen die een lot gekocht heeft, krijgt zijn/haar lotnummer(s) via het 

bankafschrift. 

 

 

 



 

   

Waarom wil je veel loten verkopen? 

Als je veel loten verkoopt kunnen we mooie dingen doen voor de jeugd! En niet alleen dat…  

De 3 beste jeugdverkopers houden er ook nog een leuk prijsje aan over. 

Zodra de verkoopboekjes binnen zijn worden deze uitgedeeld op de trainingsavond. De verkoop begint op 

zaterdag 15 september. 

 

Rabo Clubsupport (voorheen Rabobank Clubkas Campagne) 

Rabobank Clubkas Campagne heet voortaan Rabo ClubSupport. Van 27 september tot 11 oktober kunnen 

Rabobank-leden hun stem uitbrengen op hun favoriete vereniging of stichting.  

Net als vorig jaar doet onze vereniging ook dit jaar mee aan de Rabo Clubsupport. Wij hebben als doel om voor 1 

mei 2020 een drietal beachvolleybalvelden aan te leggen bij de Burgemeester Faberhal en daarmee het 

sportaanbod voor jong & oud te kunnen uitbreiden. Ook hopen we door middel van actieve samenwerking met 

andere verenigingen de velden voor meer sporten (bv beachsoccer en beachtennis) beschikbaar te maken. 



 

 

Hoe kun je stemmen? 

Om op onze vereniging te kunnen stemmen moet je een Raborekening hebben bij de Rabobank én je moet lid zijn 

van de Rabobank (dit is iets anders dan je rekening!).  

Heb je wel een rekening, maar ben je nog geen lid: klik dan HIER om lid te worden. 

 

Vooraankondiging Algemene Leden Vergadering 

Noteer de datum alvast in jullie agenda’s. Op woensdag 16 oktober vindt er de Algemene Leden Vergadering 

plaats. 

 

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!  

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



 

 

 


