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Met deze extra nieuwsbrief willen wij alle leden informeren met het licht op het nieuwe seizoen. In deze nieuwsbrief geven 
we dan ook informatie over de teamindeling voor seizoen 2020 – 2021. Daarnaast gaan wij in op een aantal ontwikkelingen 
rondom onze sportlocatie en het Corona Virus.  

Wij realiseren  ons dat de lengte van de tekst kan afschrikken. Toch vragen wij iedereen met klem om even de tijd te nemen 
om deze nieuwsbrief te lezen. Dit is het enige communicatiemiddel dat wij als bestuur hebben, en gelet op de zwaarte van de 
onderwerpen is het belangrijk dat iedereen op de hoogte is. Daarom ook het verzoek om vooral even de tijd te nemen om 
deze informatie goed door te lezen. 

Team indeling seizoen 2020 - 2021 

Na publicatie van de voorlopige teamindeling hebben wij een aantal signalen ontvangen. De afgelopen periode hebben we 
deze binnen het bestuur en met verschillende mensen besproken. Uiteindelijk hebben wij getracht om alle signalen zo goed 
mogelijk te verwerken en zijn we tot onderstaande indeling gekomen. 

Heren teams 

Heren 1 

Loek van den Berg 

Kasper Gelderman 

Daniël Kingma 

Harjan Sanders 

Iven Eibrink 

Rikjan Stoffer 

Amor Ksila 

Diede Brummel 

Rahmez Mahmoud 

Arjan Berghuis 

Wilco Nuiten (Alleen trainen) 
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Heren 2 

Koert Berghuis 

Jan Polling 

Gerrit Kingma 

Erik Zijp 

Jan Meima 

Ad Bogaart 

Gert Wim Stoffer 

Verdeling Heren 1/ Heren 2 

Bij Heren 1 staan op dit moment meer spelers op papier dan bij Heren 2. Er zal in overleg met de trainers van Heren 1 en 
Heren 2 gekeken worden naar het schuiven van één of meerdere speler/spelers die nu bij Heren 1 op papier staan naar 
Heren 2. Dit om te zorgen dat ook Heren 2 voldoende spelers heeft. 

Dames teams 

Dames 1 

Bente Brummel 

Lisa Boschman 

Vera van ’t Hul 

Yentl Peek 

Janouk van Hell 

Daisy Hendriks 

Esmé Stegeman 

Dames 2 

Annette Bijsterbosch 

Ilse Koenhein 

Marja Liefers 

Chantal van Vemde 

Mirjam Kwakkel 

Marjan Spijkerman 

Linda de Jong 

Corine Straathof 

Romy Schakelaar 

Brenda van der Kamp  

Tamara Nuiten (alleen trainen) 

Dames 3 

Anja Dezijn 

Cobie Aardoom 

Anne Hulsman 

Gerda Schakelaar 

Nelleke Bronsveld 

Gerdien Blankvoort 



   

 

  

Isa van Ommen 

Mari Carmen San Miquel 

Suze Sanders 

Joanne Jansma  

Femke Bruinsma (alleen trainen) 

Yvonne Verbeek (alleen trainen) 

Indeling Dames teams 

Op basis van alle ontvangen signalen, het aantal leden en de verdeling van de teams over de verschillende klasses (2e en 3e 
klasse), hebben wij een afweging gemaakt. We snappen dat de indeling niet optimaal is, maar we zien ook dat dit van alle 
mogelijke indelingen het minst slechte scenario is.  

Wij hebben gekozen om de van Meiden A overgekomen jeugdspeelsters voor het grootste deel in te delen in dames 3. Idee 
hierachter is dat het voor dames 3 als enige team in de 3e klasse lastiger is om speelsters van een ander team te lenen. 
Daarnaast heeft Dames 3 ook afgelopen seizoen met de krapste bezetting gedraaid. Om de “pijn” een beetje eerlijk te 
verdelen, willen wij dit jaar het voor dames 3 iets eenvoudiger maken en leggen we de “pijn” dit seizoen bij één van de 
andere dames teams. Qua trainen willen we Mari Carmen, Suze en Isa wel de mogelijkheid bieden op maandag mee te 
trainen bij Dames 1. 

Trainers 

Ook dit jaar is de zoektocht naar trainers weer een intensief traject geweest. Er zijn meerdere personen intern gevraagd, er 
zijn gesprekken geweest met externe trainers, er zijn advertenties uitgezet en er is een aantal maal contact geweest met de 
Nevobo. 

Helaas hebben alle inspanningen van het bestuur niet geresulteerd in een trainer voor alle teams. 
Op dit moment hebben we nog geen bevestigde trainer voor dames 3 en we zijn als bestuur nog in gesprek met Dick Post 
over zijn trainerschap voor Heren 1. 

Als bestuur realiseren we ons dat het zeker voor Dames 3 teleurstellend is dat er geen trainer is gevonden. Als bestuur 
hadden wij graag een andere boodschap willen brengen. Ondanks veel inspanning hebben we echter niemand kunnen 
vinden. 

Wij willen dan ook nog eenmaal een oproep doen aan de teamleden van Heren 1, Heren 2 en de leden van de recreanten. 
Dames 3 is een erg leuke en enthousiaste club dames, die wij ontzettend zouden kunnen helpen door er met elkaar voor te 
zorgen dat zij training krijgen. Het bestuur heeft alle mogelijkheden “tools uit de gereedschapskist” ingezet, maar tot nu toe 
zonder het gewenste resultaat. Indien er vanuit de genoemde teams iemand (of wellicht meerdere personen in een 
roulatieschema) bereid is om training te geven, meld je dan vooral! 

Zoals aangegeven zijn we als bestuur nog in gesprek met Dick Post over de invulling van het trainerschap van heren 1. Zodra 
hierover meer bekend is, zullen we dat uiteraard delen. 

Proces teamindeling 

Ook dit jaar was het geen eenvoudige taak om te komen tot een sluitende teamindeling. Gelet op alle uiteenlopende wensen 

blijft het verhaal dat het niet mogelijk is om iedereen helemaal tevreden te stellen. Wij streven er als bestuur naar om zoveel 

mogelijk wensen in te willigen, maar helaas lukt het niet altijd om iedereen tevreden te houden. 



 

  

Daar waar we hebben moeten afwijken, zijn we uitgegaan van de uitgangspunten zoals we die in het “proces nieuwe 

teamindeling” hebben vastgelegd. 

Wij realiseren ons als bestuur dat de indeling wellicht niet de meest ideale indeling is en dat deze wellicht niet helemaal bij 

ieders wensen/ambities past. Het is echter wel de indeling waarin de wensen van de leden zoveel mogelijk bij elkaar komen. 

Trainen, competitie en Corona 

Nu de teamindeling vast staat, zullen er ongetwijfeld ook heel veel vragen leven binnen de teams over de start van de 

trainingen, de start van de competitie etc. Helaas kunnen wij op dit moment als bestuur veel van deze vragen nog niet 

beantwoorden. Simpelweg omdat veel antwoorden nog niet bekend zijn. 

Voor ons als bestuur staat altijd 1 zaak volledig centraal. Kunnen wij vanuit het bestuur de veiligheid van onze leden zo goed 

mogelijk garanderen. Daarover zijn wij met meerdere partijen nog volop in gesprek. Ook met een heleboel praktische vragen. 

Zolang wij echter niet kunnen garanderen dat de sportomgeving voldoet aan de gewenste richtlijnen, zullen wij geen risico’s 

nemen. Wij snappen dat iedereen graag wil spelen/trainen, maar zorgvuldigheid en veiligheid zijn belangrijk en we willen 

niemand blootstellen aan onnodige risico’s. Uiteraard kijken wij ook naar de praktische haalbaarheid van eventuele 

alternatieven, zoals uitwijken naar een andere locatie of buitentrainingen. 

Wij hebben in het hele traject een zeer grote afhankelijkheid met 2 partijen: 

1) Wij zijn als vereniging afhankelijk van de gemeente Heerde als eigenaar van de sporthal en de kantine.  

2) Wij zijn als vereniging voor de start van de competitie afhankelijk van het protocol en de informatie die wij vanuit de 

Nevobo ontvangen.  

Met betrekking tot de zaalhuur en de kantine kan ik meedelen dat we 2 maanden geleden al vragen hebben gesteld aan de 

Gemeente Heerde met betrekking tot de ventilatie en inrichting van de hal. Met andere woorden kunnen wij veilig gebruik 

maken van de hal, de kleedkamers en de kantine. Helaas hebben wij hierop nog niet alle benodigde antwoorden ontvangen 

en kunnen we dus nog geen definitief akkoord geven op starten per 1 september. Komende week staan er meerdere 

overleggen gepland tussen het bestuur, een afvaardiging van de Gemeente Heerde, HBC en Stichting Vrienden van de 

Faberhal (in verband met de kantine) om tot duidelijkheid en hopelijk ook afspraken te komen.Wij zetten als bestuur dan ook 

nog steeds in op een start per 1 september a.s.  

Voor wat betreft de competitie weten wij op dit moment alleen dat de Nevobo hard aan het werk is met de voorbereidingen 

voor een eventueel nieuw seizoen. Of er gestart gaat worden, in welke vorm en welke richtlijnen er gehanteerd moeten 

worden, weten wij op dit moment nog niet. De Nevobo heeft in ieder geval op 14 augustus jl. aangegeven dat ze uiterlijk 1 

september a.s. nader informatie en een protocol zullen publiceren. In de tussenliggende periode blijven wij de 

ontwikkelingen uiteraard op de voet volgen.  

Kantine 

Na het lezen van bovenstaande zal het niemand verbazen dat wij ook voor wat betreft de kantine nog veel onduidelijkheid 

hebben. Ook hierin zijn we afhankelijk van de gesprekken met de Gemeente Heerde. In ieder geval is duidelijk dat als we 

open zouden kunnen er behoorlijke restricties van toepassing zullen zijn. Hierbij moet je denken aan alleen zitplaatsen met 

1,5 meter afstand en dus logischerwijs ook een beperkt aantal mensen dat tegelijkertijd gebruik kan maken van de kantine. 

Daarnaast hebben wij ook te maken hebben met een registratieplicht. Kortom, zonder registratie geen toegang tot de 

kantine.  



 

  

Met het bestuur van de Stichting en de Gemeente Heerde zijn wij nog in gesprek om te kijken of we open kunnen en op 

welke wijze dit eventueel zou kunnen. Hierbij staat ook centraal dat de vrijwilligers van de verenigingen tijdens bardiensten 

ook uitvoering moeten kunnen geven aan de betreffende maatregelen. En dat wil zeggen dat wij daarmee behoorlijk wat 

moeten vragen van de vrijwilligers. Hierin zal afhankelijk van de te nemen maatregelen gekeken worden of we dit 

redelijkerwijs ook van de vrijwilligers kunnen vragen. 

Geen Extra activiteiten tot 1 oktober 

Het kabinet heeft op dinsdag 18 augustus jl. in de persconferentie een aantal dringende adviezen gegeven en een 

aanscherping gedaan op de maatregelen. Gelet op deze boodschap en de recente ontwikkelingen rondom het Corona virus, 

hebben wij als bestuur besloten om de extra verenigingsactiviteiten in ieder geval tot 1 oktober 2020 te schrappen. 

In overleg met de toernooicommissie is dan ook besloten de openingstoernooien (starttoernooi en ouder-kind toernooi) niet 

door te laten gaan. Enerzijds natuurlijk heel jammer dat wij het seizoen niet met een gezamenlijke activiteit kunnen starten, 

anderzijds zou het niet passen in de huidige tijd om veel mensen bij elkaar te brengen en in veel verschillende 

samenstellingen bij elkaar te brengen. Uiteraard willen wij iedereen, die al werk heeft verzet voor het organiseren, daarvoor 

bedanken! Wij hopen als bestuur dat we in januari 2021 bij het hutspot toernooi wel bij elkaar kunnen komen. 

Andere activiteiten die wij op de jaarkalender hebben gepubliceerd, zoals de scheidsrechtersbijeenkomst van 31 augustus en 

de brainstormsessie van 1 september a.s. vervallen dus ook. 

Tot slot 

Ik realiseer me dat de boodschap van deze nieuwsbrief is dat er nog veel onduidelijk heerst. Ik realiseer me ook dat de 

boodschap teleurstellend kan zijn. Ik hoop echter ook dat de boodschap dat wij als bestuur met man en macht aan het werk 

zijn om te kunnen starten per 1 september a.s. op een voor iedereen veilige en verantwoorde manier ook overkomt.  

Ik wil vanaf deze plaats in ieder geval begrip vragen voor de complexe situatie waarin wij ons als vereniging en bestuur 

bevinden. En ik wil iedereen oproepen om met elkaar, maar vooral ook met ons als bestuur in gesprek te blijven. Juist in deze 

complexe tijd hebben wij de hulp, ondersteuning en positief kritische geluiden nodig.  

Ik hoop snel meer duidelijkheid te kunnen geven over de periode na 1 september en ik hoop boven alles dat wij met elkaar 

weer in goede gezondheid in een veilige en vertrouwde omgeving onze mooie hobby kunnen uitoefenen! 

Stay safe en hopelijk tot snel! 

Met sportieve groet,  

Wilco Nuiten  

Voorzitter Langhenkel/HEC 



 

 

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