
Nieuwsbrief Jupiter

Maak kennis met onze nieuwe voorzitter: 
Robin van Achthoven

1.  Waarom wilde je voorzitter worden?

Het is eigenlijk een beetje zo gekomen. Ooit opgegooid dat ik het wel een keer 

zou willen proberen. Dat is opgevangen door het bestuur en die hebben mij 

benaderd. Ik ga het komende seizoen bekijken of dit voor mij is weggelegd.

2. Wat zijn je verwachtingen van het voorzitterschap?

Doordeweeks sta ik 2x in de sporthal en natuurlijk de wedstrijddagen. Ik denk 

dat je daardoor al een hoop mee krijgt van wat er speelt en waar behoefte aan 

is. Mijn verwachting is dat jupiter verder gaat groeien en daardoor behoefte heeft 

aan een bestuur dat de groei vorm kan geven.

3. Zijn er dingen die je anders wilt doen, nu je voorzitter bent?

Jupiter mag wat mij betreft zich best laten zien in de omgeving. Misschien zelfs 

wel een beetje brutaal. Dat gaat ook lukken. Alle leden zijn enthousiast en zitten 

vol energie!

4.  Wat doe je in het dagelijks leven? Werk, hobby’s, verliefd/verloofd/

getrouwd/gescheiden?

Personalia:

•  Eigenaar van VATA B.V. → doet spannende dingen met klimaatsystemen.

•  Ik heb te veel hobby’s. Laat ik het houden bij volleybal! Want die staat op 

nummer één!

• Verloofd

• Een zoon 

• Woon in het pittoreske Hekendorp 

5. Wil je verder nog iets kwijt?

Aankomend seizoen gaat we weer volleyballen! Jupiter is  

aan het groeien en we gaan nog even door. De mini`s zijn  

enthousiast en worden heel goed begeleidt. Daar krijgen  

we energie van! We zien elkaar snel in de sporthal!
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Start volgend seizoen

Na een lange periode waarop het volleyballen op een laag pitje heeft gestaan, hopen we in het 

nieuwe seizoen 2021 – 2022 weer ‘gewoon’ van start te kunnen gaan! 18 september 2021 is de 

eerste wedstrijddag. De trainingen beginnen in de week van 30 augustus. Als er teams zijn die 

eerder willen beginnen, is dat natuurlijk mogelijk (net als andere jaren). 

Van de sponsorcommissie

Van de maand april t/m juni loopt er een sponsoractie voor Jupiter 

bij Coop Heijmans Oudewater! In deze maand kun je je lege flessen 

inleveren bij de Coop. Voor het statiegeld van elke fles zamel je geld in 

voor onze vereniging! De actie loopt tot eind juni dus vergeet niet naar 

de Coop Heijmans te gaan met je lege flessen nog! 



Van de miniafdeling

Wat was het een bijzonder jaar: wel volleyballen, competitie spelen, niet meer volleyballen, buiten volleyballen en 

weer binnen volleyballen!

Gelukkig zijn alle kids enthousiast aan de slag gegaan. De jongens worden met de week fanatieker, want zij weten 

dat ze het nieuwe seizoen een team gaan zijn in de jeugd, superleuk!

In mei waren er Koningsspelen voor de basisscholen en mochten wij als volleybalvereniging clinics geven. We 

hebben veel talent gespot!

Na deze clinics zijn er enthousiaste kinderen begonnen met volleybal. Het is goed te zien dat ze allemaal weer blij 

zijn om met elkaar te kunnen sporten.

Het seizoen voor de mini’s eindigt zaterdag 3 juli met een leuke afsluiting, dus schrijf dit in de agenda’s. Het is een 

ochtendprogramma dat natuurlijk met wat lekkers wordt afgesloten. Verdere informatie zullen we nog delen.

Het nieuwe seizoen starten we met 5 miniteams die competitie gaan spelen,  

de meeste kinderen gaan dit voor de eerste keer doen. Heel spannend,  

maar ze hebben er ook al veel zin in. Voor nu wensen we iedereen  

alvast een mooie, sportieve zomer en blijf gezond!

Namens de mini trainers,

Bianca, Meta, Marco, Theo, 

Simone, Isa en Tanja



Van de technische commissie

Ook de TC bereidt zich voor op een nieuw seizoen, wat 

begon met het zoeken van nieuwe TC leden. Twee leden 

gaven zich op: Shari van der Wilk uit Dames 3 en Jolet van 

de Bree uit Dames 4. 

Teamindelingen, trainingstijden, wedstrijdtijden

Met behulp (waarvoor dank) van de mini- en jeugdtrainers 

hebben we de teamindelingen voor de mini’s en jeugd 

gemaakt. We zijn trots om te zien dat veel jeugdleden 

blijven en dat we zelfs een nieuw jongensteam kunnen 

toevoegen! Om dit jaar zoveel mogelijk trainingen te laten 

doorgaan, zullen we een app groep maken, mocht er dan 

een jeugteam te weinig spelers hebben, zal er in de app 

gevraagd worden of andere jeugdspelers een keer extra 

willen trainen. 

Met de dames- en herenteams hebben er verschillende 

teamgesprekken plaatsgevonden. Ook zijn er gesprekken 

geweest met de trainers. Voor de nieuwe teamindeling is 

daarnaast gebruik gemaakt van het beleidsplan. 

Jullie kunnen de teamindelingen, trainingstijden en de 

wedstrijdtijden bekijken op de volgende pagina’s en 

vanaf deze week bekijken op de website.

Trainers 

Er zijn weer verschillende trainers die zich op hebben 

gegeven, waarvoor we jullie alvast willen bedanken. 

We zijn nog op zoek naar trainers/coaches voor:

• H1, trainend op dinsdag en donderdagavond. 

•  D2, trainend op donderdagavond, thuiswedstrijden 

tevens donderdagavond.

Daarnaast zoeken we voor de jeugdteams:

•  MA1: iemand die Marion van den Hoogen soms kan 

ondersteunen met trainen geven. Zij traint MA1 op 

dinsdag en donderdagavond. 

•  MA2: iemand die de tweede training wil verzorgen en 

zo nu en dan kan invallen met coachen. MA2 traint 

op donderdag van 18.30- 20.00 uur. Frances van den 

Hoogen zal de eerste training (maandag) doen en zij zal 

de meisjes coachen.

•  MC1: iemand die de tweede training wil verzorgen en 

zo nu en dan kan invallen met coachen. MC1 traint op 

woensdag van 18.30- 20.00 uur. Marjolein Vergeer zal 

de eerste training (maandag) doen en zij zal de meisjes 

coachen.

Invalpoule

Zo nu en dan komt het voor dat één van de trainers niet 

aanwezig kan zijn. Om te voorkomen dat de jeugdtraining 

niet doorgaat of er geen coach aanwezig is, willen we 

graag een inval poule maken. Wij zoeken nog mensen die 

we hiervoor mogen toevoegen aan de “inval-poule-app”. 

Hiervoor kunnen zowel leden als ouders zich aanmelden. 

Wil je helpen? Laat het ons graag even weten!

Tot slot zullen we vanaf aankomend seizoen weer 

trainersbijeenkomsten organiseren.

Mocht je nog vragen hebben over de keuzes die gemaakt 

zijn, kun je contact opnemen met tc@jupiteroudewater.nl 

We wensen jullie voor nu een hele fijne zomer en voor 

degene die nog even doortrainen: zet hem op!

TC Jupiter Oudewater

Robin van der Laan

Jop Verweij

Cyrelle Spruijt 

Jolet van de Bree

Shari van der Wilk 



Voorlopige teamindelingen
seizoen 2021-2022

Heren 1

Trainer: Vacature

Jop Verweij

Robin van Achthoven

Remco Venhof

Jordy van Schaik

Ruben Hogendoorn

Robin van der Laan

Corjan Harkes

Giel van der Wijden

Rik Maaijen

Dirk Luuring 

Henk Maaijen

Marien van Schothorst (g.c.)

Heren 2

Trainer: Bianca te Poele

Aart de Heer

Mark te Poele  

Christian van der Geer

Dennis van Meerendonk

Paul de Kleijn

Corné Rietveld

Pepijn van Dijk

Wesley Haagen

Wouter Heemskerk (g.c.)

Heren 3

Trainer: Nanne Boersma

Adrie Boere

Ad Verbree

Marco Rietveld

Theo de Goeij

Gijs van Zandwijk

Jeroen de Goeij 

Simon Rietveld

Michel de Goeij

Dames 1

Trainer: Arturo Ringers

Nika Morsink

Britt Groenewoud

Tessa de Keijzer

Marion van den Hoogen

Eva van Schaik

Laura Kooijman

Sabine Slootweg

Melissa Klarenbeek

Jessica Slager

Shari van der Wilk 

Sem van den Hoogen

Dames 2

Trainer: Vacature

Veerle Goedhart 

Wanne Verweij

Cyrelle Spruit

Nicole van Vliet 

Vivian Streng

Rychelle van Schaik

Kirsten Oostrom

Cristel van der Horst

Shannon vd Horst

Nathalie van der Horst

Sandra Spruit (ovb)

Dames 3

Trainer: Ton Stalvord

Marjolein Vergeer 

Marjolein Lehmann

Marloes Geurtz

Jolet van de Bree

Esmee den Butter 

Lizanne Hoffland

Iris de Gier

Rona Sluijs

Minette Werrie

Sarina van Vliet

Ilse Schoenmakers

Helmy van Engelen (g.c.)

Dames 4

Trainer: Marijke Vergeer 

Judith Boere

Linda Hoogenboom

Simone Rietveld

Nathalie Lokhorst - de Jong

Brianne Vergeer

Frances van den Hoogen

Danielle Spruijt

Milou Verleun

Bianca van Wilgen

Cindy Vermeij 

Tamara van Dijk -Timmermans

MA1

Trainer: Marion van den 

Hoogen

Isa Boere

Marith de Goeij

Vibeke Lodder

Merian Dijkstra

Simone Sonneveld

Dana Wagevoort 

Demi van Heumen

Leanne van der Wind

Vera van Eijk

MA2

Trainers: Frances van den 

Hoogen

Nanne Vink

Jette van Rossum

Stine Lodder

Roos van Vliet 

Jonna Hoogenboom

Romy van der Willik 

Noa Boer

Mila Winterswijk

MC1

Trainers: Udo Monster en 

Marjolein Vergeer

Jet de Wit

Louna Tafesh

Renske Vermeulen

Marije Sluijs

Melanie van Vliet

Anna Verkleij

Marit van den Brink 

JC1

Trainers: Robin van Achthoven en  

Ruben Hoogendoorn

Yannick van Hulum 

Robin Boere 

Lucas van Dijk

Stijn van de Water

Stig Zuilen

Levy van der Vlist

Lars van ‘t Riet 

Jens de Wit 



Voorlopige trainings- en wedstrijdtijden
seizoen 2021-2022

16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30

Maandag

Veld 1 MC1 Dames 4

Veld 2 MA2 Dames 3

Veld 3 Heren 2
19:15 - 20:45

Dinsdag

Veld 1 JC1 Heren 1

Veld 2 MA1 Dames 1

Veld 3 Recreanten

Woensdag

Veld 1 Mini’s Heren 3 Recreanten (wedstrijd)

Veld 2 MC1 Dames 3 + 4 combi

Veld 3

Donderdag

Veld 1 JC1 Heren 1

Veld 2 MA2 Dames 1

Veld 3 MA1 Dames 2 + wedstrijden

Vrijdag

Veld 1 Mini’s

Veld 2 Mini’s

Veld 3

TRAININGSTIJDEN

WEDSTRIJDTIJDEN ZATERDAG

11:00 13:00 15:00 17:00

Veld 1 MC1 JC1 D3 D4

Veld 2 MA2 MA1 H1 D1

Veld 3 H3 H2

WEDSTRIJDTIJD DONDERDAG

20:30

Veld 3 D2



Colofon
Bestuur volleybalvereniging Jupiter

Voorzitter   Robin van Achthoven

    voorzitter@jupiteroudewater.nl

Secretaris   Ilse Schoenmakers

    secr@jupiteroudewater.nl

Penningmeester   Simon Rietveld

    penningmeester@jupiteroudewater.nl

Ledenadministratie  Helmy van Engelen                          

    ledenadmin@jupiteroudewater.nl

Mini’s    Meta Achterberg en Tanja te Poele

    mini@jupiteroudewater.nl

TC     Jop Verweij, Cyrelle Spruijt, Shari van Wilk,  

Jolet van de Bree en Robin van der Laan

    TC@jupiteroudewater.nl

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,  

Nika Morsink en Melissa Klarenbeek

    bruist@jupiteroudewater.nl 

Sponsorcommissie  Bianca van Wilgen en Brianne Vergeer

    sponsorcommissie@jupiteroudewater.nl

Wedstrijdsecretaris volleybal Rychelle van Schaik, Jordy van Schaik en Corné Rietveld

    wedsec@jupiteroudewater.nl

Wedstrijdsecretaris recreanten recreanten@jupiteroudewater.nl

Coördinator scheidsrechters src@jupiteroudewater.nl

Coördinatoren zaalfuncties  Corné Rietveld

Vertrouwenspersonen  Vacature

Sporthal ‘de Noort Syde’

Touwslag 3, Oudewater

Tel. (0348) 565391

www.jupiteroudewater.nl

webmaster: pr@jupiteroudewater.nl


