
Nieuwsbrief Jupiter

Van de voorzitter

Het Corona-virus is ondertussen flink op zijn retour aan het 

gaan. De basisscholen zijn alweer op volle toeren en ook het 

voortgezet onderwijs geeft in kleine groepjes weer lessen 

(en na de zomervakantie weer volledig). Ook de mini’s zijn 

de afgelopen weken alweer bezig met hun trainingen buiten 

op het parkeerterrein bij de sporthal. En er is een aantal 

seniorenteams aan het trainen op de grasvelden rondom 

het gebouw van de scouting. Vanaf woensdag 1 juli is het 

ook weer mogelijk om tot aan de zomervakantie nog een 

paar weken binnen te trainen (uiteraard met de 1,5 meter 

maatregel in acht genomen). Als een team en trainer dat 

willen, dan is er dus de mogelijkheid.

Ondertussen heeft de Technische Commissie weer haar 

best gedaan, om een zo goed mogelijke teamindeling met 

bijbehorend trainingsschema te maken. De definitieve versie 

zal zeer binnenkort worden verspreid. Namens alle teams, 

bedank ik de TC-leden weer hartelijk voor hun inzet!

Daarnaast wordt er achter de schermen heel hard gewerkt 

aan onze nieuwe website, die moderner, beter toegankelijk 

én overzichtelijker zal zijn. Misschien kunnen jullie de 

definitieve teamindeling wel op de nieuwe website lezen, 

maar we stappen pas over als alle input compleet is!

De Algemene Leden Vergadering die op maandag 23 maart 

niet door kon gaan, is nu gepland op maandag 31 augustus. 

Op deze vergadering zullen de herverkiezingen van Helmy, 

Simon en mij als ledenadministrateur, penningmeester 

en voorzitter plaatsvinden en zullen het jaarverslag en de 

cijfertjes besproken moeten worden. Hou deze datum dus 

alvast vrij, maar of er weer van elk team 2 afgevaardigden 

aanwezig kunnen zijn, is afhankelijk van de regels die 

dan rondom Corona gelden. Als de uitnodiging verstuurd 

wordt, dan zullen we daarbij vertellen hoe we een en ander 

kunnen/willen organiseren.

Ook de datum van het openingstoernooi met aansluitende 

activiteit is door Jupiter Bruist reeds op zaterdag 5 

september vastgesteld. Afhankelijk van de versoepelingen 

rondom Corona, zal er weer iets prachtigs voor alle leden 

worden georganiseerd! Hou dus ook deze datum vrij, want dit 

wil je toch niet missen?

Hebben jullie nog gebruik gemaakt van de Jupiter Challenge 

op Facebook en Instagram? Mocht je dit nog niet gedaan 

hebben, dan kan dit nog steeds (ook in de zomervakantie). De 

conditie moet wel een beetje op peil gehouden worden!

Rest mij jullie allemaal een leuke zomer (in Nederland of toch 

in het buitenland) toe te wensen 😊.

Met sportieve groet, Michel de Goeij.

juli 2020

22 augustus 2020 
Jupiter beachtoernooi!

Meer informatie hierover volgt snel!



Van de TC commissie

Zoals jullie gemerkt hebben is de technische commissie druk 

bezig geweest om de teamindelingen, de trainingstijden 

en de wedstrijdtijden rond te krijgen. De afgelopen weken 

hebben jullie de kans gehad om vragen en opmerkingen 

hierover bij ons neer te leggen. Op onze site vind je 

binnenkort de officiële informatie voor komend seizoen. 

Let op, er zijn nog wat wijzigingen in teamindelingen, 

trainingstijden en in wedstrijdtijden voor sommige teams. 

We hebben dit zoveel mogelijk met de betreffende teams 

besproken. In een speciale bijeenkomst met alle aanvoerders 

geven we daarnaast ook nog uitleg over keuzes die we 

hebben gemaakt. 

 

Daarnaast hebben we komend seizoen ook een aantal 

nieuwe aanwinsten voor de vereniging. Bij dames 4 sluit Jolet 

van de Bree aan, bij dames 1 zijn officieel Mieke Vlooswijk 

en Carla Fokkema-Vlooswijk aangesloten, heren 1 wordt 

versterkt door de komst van Corjan Harkes, in heren 1 gaat 

Marien van Schothorst vanaf komend seizoen meetrainen en 

voor dames 1 hebben we Arturo Ringers als nieuwe trainer 

weten te strikken. Daarbij zijn we nog bezig met een aantal 

andere nieuwe spelers/speelsters die bij Jupiter willen 

komen spelen. Een speciaal welkom voor al deze nieuwe 

leden!

 

Buiten de senioren zien we ook een enorme groei in het 

aantal mini’s. Het project wat onder leiding van Tanja te Poele 

is gestart halverwege vorig seizoen gaat verder waar we voor 

de covid-19 crisis gestopt zijn. Ken je nog iemand tussen de 

6 en 12 jaar oud die het leuk lijkt om een keer met de mini’s 

mee te trainen? Dan mag je contact met ons opnemen via 

tcjupiteroudewater@outlook.com

 Als we het aantal nieuwe aanwinsten vergelijken met het 

aantal leden dat dit jaar is gestopt dan zien we een positieve 

balans ontstaan. Voor het eerst in jaren kunnen we dus 

spreken van een groeiende vereniging! De technische 

commissie gaat in samenwerking met andere commissies 

proberen dit de komende jaren nog verder uit te breiden.

 

Tot slot nog een klein stukje over de onzekerheid die 

de Covid-19 crisis met zich meebrengt. De Nederlandse 

Volleybalbond (Nevobo) geeft regelmatig updates over de 

regels die gelden voor het trainen en eventueel spelen van 

wedstrijden. Op de site van de Nevobo (www.nevobo.nl) kun 

je zelf ook op de hoogte blijven van regels met betrekking tot 

het virus. De laatste berichtgeving laat zien dat er vanaf 1 juli 

opties zijn om in de zaal te trainen. Hierbij gelden natuurlijk 

wel specifieke regels. Mocht je als team hier interesse in 

hebben, vragen we je eerst contact met de technische 

commissie op te nemen zodat we samen naar mogelijkheden 

kunnen kijken. Dames 1, Dames 3, Heren 1 en verschillende 

meidenteams zijn alweer begonnen. De reguliere trainingen 

starten in de week van 24 augustus.

http://www.jupiteroudewater.nl
mailto:tcjupiteroudewater%40outlook.com?subject=


Van de CMV-trainers

BESTE LEDEN EN OUDERS, 

Hier een stukje van de mini-trainers. Het einde van een bijzonder seizoen is nabij. We hebben een tijdje niet mogen 

volleyballen, maar gelukkig konden we half mei weer van start.

Na de meivakantie hebben Tanja en ik (Meta) tijdens de buiten gymlessen van de Yellow Bellies een aantal clinics mogen 

geven. Het was ontzettend leuk om weer met de groepen vol enthousiaste kinderen aan de gang te gaan. En ze kennis te 

laten maken met volleybal.

Ook zijn wij 23 mei weer begonnen met trainen op vrijdagmiddag van de mini’s. Buiten op de parkeerplaats van de sporthal. 

Dit was wel even wennen. De eerste training voorspelde niet zoveel goeds. Met het klaarzetten van alle spullen regende 

het flink hard, maar gelukkig was het tijdens de training weer droog. De andere trainingen hadden we steeds prachtig 

weer. We hebben veel met alle technieken geoefend. En het is onwijs leuk om te zien dat alle kinderen ondanks al die 

maanden geen volleybal, toch steeds beter worden. Gooien en vangen, stuiteren, onderarms, bovenhands en serveren. En 

bij heel warm weer sloten we de training af met waterspelletjes. Inmiddels hebben wij weer wat nieuwe kinderen erbij die 

proeftrainingen volgen en trainen we elke vrijdag met zo’n 25 a 30 kinderen. 

Aankomende vrijdag 3 juli mogen wij de zaal weer in. Wij gaan dan nog twee keer binnen trainen. De laatste training was 

vrijdag 10 juli en deze hebben wij heel leuk afgesloten met een verrassing voor alle mini’s! Als verrassing kregen ze een 

nieuw shirt voor volgend seizoen gesponsord door Roberto. Als top afsluiting kwam Rob met de ijskar!

We wensen iedereen een hele fijne zomervakantie en zien iedereen graag weer  

bij de start van het nieuwe seizoen.

Groetjes, 

Simone, Marco, Bianca, Tanja en Meta

SAVE THE DATE!!

Woensdagmiddag 26 augustus 
van 14.00 tot 16.00 uur gaan wij 

een hele leuke volleybalmiddag 
organiseren voor alle kinderen 

van groep 3 t/m 8 uit  
Oudewater! Verdere info volgt 

hierover nog!



Jupiter Bruist, ook weer in 2020!

Het nieuwe volleybalseizoen komt toch al echt langzaam 

dichterbij. Voor Jupiter Bruist meer dan genoeg reden om 

alvast vooruit te kijken en de organisatie van enkele eerste 

activiteiten in gang te zetten.

 

In de zomermaanden kan er lekker buiten doorgespeeld 

worden met een veldje op het gras of met beachvolleybal. 

Een groot aantal van jullie doet dit al met regelmaat. 

Tegen het einde van de vakantieperiode, op 22 augustus, 

organiseren wij vanuit Jupiter een beachvolleybaltoernooi. 

Nadere informatie volgt. Zorg in ieder geval dat je conditie 

alvast op peil is!

 

We willen net als vorig jaar ook dit seizoen sportief beginnen. 

Via de aanvoerdersapp hebben jullie de uitnodiging al 

ontvangen voor het openingstoernooi op 5 september. 

Probeer zelf een tegenstander uit te nodigen voor een leuke 

oefenwedstrijd. Mocht dit niet lukken laat het ons dan tijdig 

weten. De dag sluiten we af met een hapje en drankje.

 

Voor onze jeugdspelers is er niks leuker dan om na een 

seizoen fanatiek trainen en wedstrijden spelen dit sportief 

met elkaar af te sluiten. Aan het einde van het seizoen is er 

het Jupiter Jeugdkamp. Een zeventallige kampcommissie is 

ondertussen al druk aan de slag en de locatie vastgelegd.

Binnenkort stellen wij de activiteitenkalender op voor de 

rest van het seizoen. Uiteraard bekijken we per activiteit wat 

mogelijk is binnen de RIVM richtlijnen. Heb je een leuk idee, 

feedback op eerdere activiteiten of wil je meehelpen met 

activiteiten organiseren; laat het ons weten!

 

Op een Brrrruisend seizoen!

22 augustus 2020 
Jupiter beachtoernooi!

Meer informatie hierover volgt snel!

5 september
Jupiter openingstoernooi!

Heb je vragen hierover?
Neem contact met ons op.



Colofon
Bestuur volleybalvereniging Jupiter

Voorzitter   Michel de Goeij

    voorzitter@jupiteroudewater.nl

Secretaris   Ilse Schoenmakers

    secr@jupiteroudewater.nl

Penningmeester   Simon Rietveld

    penningmeester@jupiteroudewater.nl

Ledenadministratie  Helmy van Engelen                          

    ledenadmin@jupiteroudewater.nl

TC voorzitter   Vivian Streng  

    tcjupiteroudewater@outlook.com

TC coördinator heren  Jop Verweij en Robin van der Laan

TC coördinator dames  Vivian Streng en Leonie Verbree

TC coördinator jeugd/mini’s Cyrelle Spruijt

PR & Communicatie  Wanne Verweij, Kirsten Oostrom en Marjolein Lehmann

    pr@jupiteroudewater.nl

Commissie recreanten  recreanten@jupiteroudewater.nl

Jupiter Bruist    Robin van der Laan, Robin van Achthoven, Rik Maaijen, Nathalie van der Horst,  

Nika Morsink, Annika Reijneveld en Melissa Klarenbeek

    pr@jupiteroudewater.nl

Sponsorcommissie  Bianca van Wilgen en Brianne Vergeer

    sponsorcommissie@jupiteroudewater.nl

Wedstrijdsecretaris volleybal Veerle Goedhart en Rychelle van Schaik 

    wedsec@jupiteroudewater.nl

Wedstrijdsecretaris recreanten recreanten@jupiteroudewater.nl

Coördinator scheidsrechters src@jupiteroudewater.nl

Coördinatoren zaalfuncties  Esmee en Imri 

Vertrouwenspersonen  Cyrelle Spruijt en  

    Robin van der Laan

Sporthal ‘de Noort Syde’

Touwslag 3, Oudewater

Tel. (0348) 565391

www.jupiteroudewater.nl

webmaster: pr@jupiteroudewater.nl
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