Hovoc TOUCHÉ, nummer 10 – mei 2011

In het zonnetje gezet
Op een druk bezochte jaarvergadering (21 april) zijn een aantal leden van Hovoc om diverse
redenen in het zonnetje gezet.
Allereerst was dat Sjraar Hoeijmakers, erevoorzitter, en trouwste supporter.
Hij kreeg een vaste tribuneplaats aangeboden. Door middel van een stoel, die elke week op zijn
plaats bevestigd wordt, weet voortaan iedereen dat dit Sjaar zijn plaats is. Wij hopen dat Sjaar nog
vele jaren van deze plaats gebruik zal maken.
Vervolgens werden Gerrit Nelissen en Bert Ambrosius geëerd vanwege hun 50 jarig lidmaatschap bij
de vereniging. Zij kregen bloemen en een cadeaubon overhandigd. Gerrit en Bert proficiat!
Onlangs had Joo Hoebers aangegeven vanwege gezondheidsredenen dat hij wilde stoppen met
extern fluiten. Uit de boeken bleek dat Joo 35 jaar voor Hovoc gefloten heeft. Dat was voor het
bestuur reden om bij de Nevobo de zilveren speld voor scheidsrechters aan te vragen. Hij kreeg
door de voorzitter de speld opgespeld en deze bedankte hem voor zijn trouwe inzet al deze jaren.
In een emotioneel slotwoord bedankte Joo de vereniging voor deze onderscheiding en gaf aan
intern nog wel als scheidsrechter actief te willen blijven.
Tot slot werd de schijnwerper gericht op Ria van de Bekerom.
Ria, lid geworden in 1964(oprichting van de damesafdeling), is vanaf dat moment onafgebroken
actief geweest (en nog steeds) op allerlei gebied binnen onze vereniging. Er zijn weinig of misschien
wel geen leden binnen de vereniging die dat mogen en kunnen zeggen.
Het bestuur vond dan ook dat Ria, in dit jubileumjaar, voorgedragen mocht worden om erelid van
onze vereniging te worden. Een eretitel die bij hoge uitzondering uitgereikt wordt. Ria was totaal
verrast en haar verbazing werd nog groter toen het bijbehorende aandenken door Suzan Freriks
(ooit een pupil van haar) aan haar werd uitgereikt. Ria van harte gefeliciteerd namens de hele
vereniging.

Contributieregeling
Tijdens de jaarvergadering 21 april jl. is besloten dat de contributie voortaan in de maand juni en de
maanden december/januari geïnd zal worden.
In de maand juni zal de penningmeester de incasso of acceptgiro naar de leden sturen.
Eind november/begin december herhaalt dit zich.
Werkzaamheden TC’s
De afgelopen maanden zijn de TC’s druk in de weer geweest om het samenstellen van teams en het
invullen van trainers en coaches voor het komende seizoen weer op een rij te krijgen. Dit is elk jaar
weer een hele klus.
Voor onze leden is het misschien moeilijk zich voor te stellen hoeveel tijd en werk dit inhoudt. Dat
de TC’s niet over een nacht ijs gaan, zij alle beslissingen goed overwegen en oprecht in het belang
van de club nemen. Zij zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid in deze.
Voor het Hovoctoernooi zullen de voorlopige teams bekend gemaakt worden.
Met speelsters en spelers, waarvoor de teamsamenstelling sterk verandert, zal de TC een gesprek
aangaan en uitleggen waarom deze beslissing genomen is. Het zal niet zo zijn dat de TC’s nog
maanden bezig blijven met teams te veranderen. In principe blijven de teams zoals ze
gepresenteerd worden.
Breedte- en prestatiesport
Tijdens de spelersinterviews kan elk Hovoclid aangeven hoe hij of zij volleybal beleeft of wil spelen.
Binnen Hovoc heb je de mogelijkheid om breedte- of prestatievolleybal te spelen. Voorop staat
vooral plezier hebben in het spelletje. Anders was je nooit aan deze sport begonnen. Waar je voor
kiest is jouw keuze. Prima!
De vraag is dan of je weet waar je voor kiest. Breedtesport is duidelijk?
Lekker trainen, proberen beter te worden en op zaterdag een wedstrijdje spelen, gewoon leuk
ballen en na afloop drankje pakken. We gaan sociaal en op een plezierige manier met elkaar om.
Kies je voor prestatievolleybal dan ligt dat toch een tikkeltje anders.
Belangrijk is dat je plezier in het spelletje hebt en behoudt. Daar kies je ook voor. Daarnaast zijn er
toch wezenlijke verschillen met breedtesport.
Het begint met je intrinsieke motivatie. Wat wil je eigenlijk met jezelf? Komt je motivatie uit jezelf?
Wil je voor jezelf eruit halen wat er in zit? Wil je het eerste team halen? Wat wil je er voor laten?
Maar even zo belangrijk wat wil je er voor doen? Hoe sta je ten opzichte van je teamgenoten? Hoe

sta je t.o.v. eisen die aan jou gesteld worden? Wat vind jij van prestatief trainen en coachen? Wat
betekent dit? Hoe sta je in afspraken die je met elkaar maakt?
En zo zijn er nog meer vragen.
Allemaal vragen waar je voor jezelf op de eerste plaats, maar ook voor het team een antwoord op
mag geven. Heb je met z’n allen een eenduidig antwoord en de wil om er voor te gaan dan staan de
neuzen allemaal in dezelfde richting. Je mag elkaar daar op aanspreken.
Dit is een groeiproces, niet iets wat even geregeld wordt. Maar een ding is duidelijk, het begint bij
jezelf niet bij de ander.
Kampioenshuldiging
Vrijdag 13 mei willen wij onze 7 kampioenen huldigen. Wij nodig dan ook iedereen uit voor deze
bijeenkomst. Wij beginnen om 19.30 uur in onze kantine.
Vrijwilligersbijeenkomst
Zondag 15 mei vanaf 11.00 uur nodigen wij alle vrijwilligers uit voor een gezellig samenzijn in onze
kantine. Wij hebben bij Hovoc ontzettend veel vrijwilligers. Hier horen ook een groot aantal ouders
bij die hun steentje bijdragen voor ons. Ook zij worden uitgenodigd.
Zonder deze vrijwilligers kunnen wij ons spelletje volleybal wekelijks niet spelen en zouden er
allerlei andere activiteiten niet worden georganiseerd.
Wij zorgen voor een hapje en een drankje…………….. jullie zorgen voor de gezelligheid.
Nederlands kampioenschap gesloten club
Op 28 mei spelen zowel het jongens C- als het jongens B-team in Den Haag het Nederlands
kampioenschap. De teams spelen op 2 verschillende locaties. Supporters zijn van harte welkom.

Het bestuur,
Wim, Erna, Reinier,Henk en Marjon

