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JAARVERSLAG 2019

VOORWOORD
Volleybalvereniging Brevolk kan zeker spreken van een mooi seizoen 2019 (1 januari 2019 t/m 31 december
2019). We hebben weer een geslaagd beachvolleybaltoernooi georganiseerd met een afsluitende BBQ voor de
leden.
Er werd € 725,21 opgehaald voor de vereniging met de actie
‘Hart voor de Achterhoek’. Er was weer sprake van een super
geslaagde toetenactie, waarbij heel veel leden van de
vereniging zich weer hebben ingezet om toeten te maken en
te verkopen. En we hadden een record aantal deelnemers
tijdens het jaarlijkse oliebollentoernooi!
Per heden telt Brevolk 97 leden. Waarvan 29 jeugdleden en
68 senioren leden.

JEUGD

B-JEUGD
Het begin van een nieuw jaar voor de B-meisjes ging gepaard
met één nieuwe trainer. Met een frisse en nieuwe blik
begonnen we goed aan het jaar. Het hogere speelniveau ten
opzichte van het vorige jaar was spannend en leuk tegelijk.
Helaas startte we het seizoen met twee leden minder wat ons
team naar slechts 7 spelers bracht. Natuurlijk was dat niet de
enige pech, we kregen ook last van blessures..
Toch zijn we het seizoen doorgekomen en zijn we tweede van
onderen geworden, best een prestatie vonden we achteraf. De
tweede helft van het nieuwe seizoen begonnen we met twee
nieuwe leden en iedereen leek hernieuwde energie gevonden
te hebben. Elke dag appjes heen en weer, iedere vrijdag
afspreken en veel chips eten. Het teamgevoel werd sterker! Ondanks dat de twee nieuwe speelsters nog geen
volleybal ervaring hadden, werden ze door iedereen geholpen. Hierdoor konden ze al snel wedstrijden
meespelen, net toen we lekker opgang begonnen te komen kwam Corona om de hoek kijken. Voor het
teamgevoel deed Corona niks. Iedereen hield contact en er werd zelfs samen gesport (niet verder vertellen).
Voor volgend seizoen hopen we het teamgevoel vast te houden en eindelijk wat hoger op de ranglijst te komen.
Geschreven door: Irene en Xander
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CMV / NIVEAU 5

Afgelopen seizoen hebben de meiden van niveau 5 hard
gewerkt aan hun techniek, er is voornamelijk aandacht
besteed aan de boven- en onderhandse techniek. Ze zijn
hier dan ook zichtbaar in vooruit gegaan. Ook plezier was
heel belangrijk voor het team, regelmatig werd er even bij
gekletst met elkaar of met de trainers. In de trainingen is
begonnen met de bovenhandse opslag, hier is al goede
vooruitgang in geboekt. Toen trainen even niet mogelijk
was, hebben de meiden gemotiveerd de thuistrainingen
gedaan. Toen er eindelijk weer samen getraind mocht
worden, werden de spieren weer even goed wakker
geschud. Dit viel soms een beetje zwaar, maar er werd
ondanks dat met plezier getraind. Volgend seizoen gaan de meiden met zijn drieën verder met ondersteuning
van meiden van een ander niveau. Dus nieuwe jeugdleden zijn zeker welkom, om dit gezellige team te komen
versterken!
Geschreven door: Carmen Veenhuis
CMV / NIVEAU 3

Dit jaar hadden we veel kinderen in het team, we begonnen met negen
kinderen. Deze negen kinderen deden ook allemaal mee aan de
wedstrijden. Tijdens de wedstrijden hebben ze een aantal bekers
gewonnen. Ze begonnen in niveau 2 en zijn samen naar niveau 3
gegaan. Dit is al een hele stap en het gaat steeds beter. Op school
hebben Tara, Carmen en Sam volleybal les gegeven. Gelukkig hebben
wij met deze volleybal les drie kinderen enthousiast weten te maken,
die interesse hebben om ook op volleybal te gaan, ze hebben al 2 x
meegetraind. We hopen dat ze bij ons in het team komen, zodat we
een groter team hebben en we ze van alles kunnen leren. Verder
hebben ze dit jaar veel geleerd en gaan we voor een leuk en leerzaam
seizoen!
Geschreven door: Madelief, Heike en Sam
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SENIOREN

HEREN 1

Geen stuk aangeleverd.
Brevolk Heren 1 / 2e klasse
Spelers: Sander, Tim, Stijn, Sven, Harm Jan, Martin, Frank en Ricardo.

HEREN 2

Brevolk heren 2 begon aan z’n tweede seizoen, na het vreselijke
bericht dat de trainer/coach Caspar Hogenelst een hersenbloeding
had gekregen. Er moest dan ook worden gezocht naar een nieuwe
trainer/coach. Ricardo Prinsen nam deze taak op zich en ging vol
ambitie en fanatisme deze uitdaging aan. Na elkaar een jaar te
hebben leren kennen in en buiten het veld, werd het nu tijd om
wedstrijden te gaan winnen en punten te pakken. In de competitie
2018/2019 werd één wedstrijd gewonnen en er werden vijf punten
gepakt in totaal. Een laatste plaats met een grote achterstand op de
een na laatste in de competitie. In het seizoen 2019/2020 werden
er al twaalf punten gepakt, ondanks het vroegtijdig beëindigen van
de competitie met slechtst twee punten achterstand op de een na
laatste. Mede door een aantal nieuwe spelers in heren 2 kunnen we nu echt omhoog kijken, het doel voor
volgend jaar is dan ook zeker om competitief te zijn aan andere teams en in de middenmoot mee te kunnen
doen. We staan weer te springen om de trainingen en wedstrijden weer op te kunnen pakken.
Geschreven door: Jorrit Luiten

DAMES 1

Brevolk Dames 1 heeft in april 2019 seizoen 2018-2019 afgesloten met een mooie derde plek. De dames namen
afscheid van Joanne en Marit. Na de zomervakantie kwam Tara Dames 1 versterken, waardoor het totaal op
negen kwam. Onder leiding van Bas (voor zijn 7e en laatste seizoen D1!) werd er begonnen met één groot doel:
promotie naar de eerste klasse en dan natuurlijk het liefst via een kampioenschap! De eerste wedstrijden in de
competitie werden gewonnen en ook in de beker deed D1 het goed. Er werd gestunt tegen twee 1e klassers en
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Brevolk belandde in de derde ronde. Daar troffen ze
3de divisionist Kerkemeijer Gemini. Deze meiden
bleken, zoals verwacht, een maatje te groot. Er werd
met opgeheven hoofd verloren; weer een leuke
ervaring rijker! In de competitie stapelden de
overwinningen zich op en op 31 december 2019 stond
Brevolk Dames 1 ongeslagen bovenaan de ranglijst, op
koers naar het kampioenschap in de 2e klasse! Wat er
daarna gebeurde bewaren we voor het jaarverslag van
2020...
Geschreven door: Corine Lankhof

DAMES 2

Na overtuigend kampioen te zijn geworden in de 4e klasse, mocht dames
2 zich afgelopen seizoen een klasse hoger gaan bewijzen. Al snel bleek
dat de dames hier makkelijk mee konden komen en het niet onmogelijk
zou zijn om opnieuw de 1e plek te bemachtigen. De wedstrijden verliepen
wisselend. Af en toe werden er met veel gemak punten gescoord en werd
de wedstrijd gewonnen met een erg laag aantal tegenpunten. Tegen de
koploper en een aantal andere teams hadden de dames het echter zwaar
en lieten ze, vaak onnodig, punten liggen. Desondanks bleven de dames
in de race voor een plekje in de top drie van de ranglijst. Tegen het einde
van het seizoen bleek dat de koppositie niet meer haalbaar was, dus werd
er gestreden voor het behoud van de tweede plek. Dit bleef tot het einde
spannend, aangezien de nummers 2 t/m 6 erg aan elkaar gewaagd waren,
maar het is de dames gelukt. Ze zijn erg tevreden met dit mooie resultaat
en gaan ervoor om aankomend seizoen die 1e plek te bemachtigen.
Geschreven door: Juliët Kämink
DAMES 3

Nadat dames 3 vorig jaar opnieuw was samengesteld en we inmiddels
aardig op elkaar waren ingespeeld, begonnen we vastberaden aan dit
seizoen! Ons doel was duidelijk, bovenin de 4e klasse meedoen.
Begin september kregen we echter te horen dat dames 4 onvoldoende
speelsters had om het seizoen te beginnen en kwam bijna het gehele
team (op één speelster na) bij ons in het team. Het was even wennen,
maar al snel hadden we alle neuzen weer dezelfde kant op, uiteindelijk
vinden we het belangrijk dat iedereen het leuk heeft en kan
volleyballen.
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Onder leiding van trainer en coach Coen gingen we aan de slag om ons ‘nieuwe’ grote team vorm te geven.
Gedurende het seizoen raakten we steeds beter op elkaar ingespeeld. De tweede helft van de competitie hebben
we zelfs een paar wedstrijden gewonnen! Een grote stap in de goede richting. We hebben er dan ook alle
vertrouwen in dat we dit seizoen gaan knallen met onze nieuwe trainer Sven.
Tot slot willen we Eliza en Daphne bedanken, beide gaan in september studeren en verlaten derhalve ons team.
Bedankt voor jullie inzet afgelopen seizoen en succes met de studie!
Geschreven door: Alexandra Stiehl

RECREANTEN

Een bewogen seizoenjaar met zowel voor- als tegenspoed.
September vorig jaar zowel bij de maandagavond en vrijdagavond met voldoende leden begonnen om een leuk
avondje te volleyballen. In het begin van het seizoen op de maandagavond een paar keer training gehad van
Rogier Fles en zo niet dan kon er met behulp van de oude trainingsmap van Burkhard oefeningen gedaan worden.
Daarna werden er de nodige partijen gespeeld. De vrijdagavondgroep is van andere allure en heeft dit alles niet
nodig en gaat na enige rek- en strekoefeningen van start met het ‘wedstrijd’ spelen.
De recreantencompetitie werd zowel door het damesteam (in poule A) als door het mixed-team (in poule C of
D) weer opgepakt. In 2020 verliep alles anders…. Eerst was daar door hartfalen het uitvallen van Hans Cornelissen
tijdens een wedstrijd in de 3e ronde van de competitie. Gelukkig is het voor Hans allemaal goed afgelopen en
heeft hij al weer een keer mee gevolleybald. Verder gooide het Corona-virus roet in het volleybalgebeuren. En
moest alles een tijd op slot. Gelukkig mocht er voor de zomervakantie weer gevolleyd worden.
De maandag- en de vrijdagclub hebben daar nog 2x gebruik van gemaakt. Mooi om te zien dat we het nog niet
verleerd waren.
Tot ons aller verdriet hebben we onlangs afscheid moeten nemen van Henrie Rave. Als trouw
erelid, supporter, scheidsrechter en lief-en-leed potbeheerder bij de vrijdagavondgroep was Henrie niet weg te
denken bij volleybalvereniging Brevolk. Op gepaste wijze hebben we hem herdacht. We gaan hem missen…
Ondanks alles gaan we proberen er in 2020-2021 weer een mooi seizoen van te maken!
Geschreven door: Meindert Osinga

