
Nieuwsbrief

VAN DE VOORZITTER

Het eerste kwartaal als voorzitter zit er ruimschoots op. Ondertussen zie ik door het aantal mini’s de velden niet meer en word 

ik overrompeld door al het enthousiasme van iedereen!

Jupiter is weer begonnen aan een vliegende start van het seizoen en dat is te merken. Na een turbulent jaar met allerlei 

maatregelen is sporten met vrienden en bekenden wel weer heel fijn.

Allereerst een groot compliment aan de mini-coördinatoren en -trainers. Het aantal nieuwe leden is aanzienlijk (lees: eigenlijk 

iets te veel maar dat is ook wel weer goed). Dat betekende dat er met man en macht gezocht moest worden naar hulp voor het 

opleiden van deze pupillen. Dat is deels gelukt. Hulde! Maar extra hulp is nog steeds welkom! 

Jupiter groeit. Dat is een mooi gegeven maar ook intensief voor iedereen die deze groei mogelijk maakt. Alle vrijwilligers 

dragen hier aan bij en verdienen dan ook zeker een schouderklop (ja een fikse!) in deze tijd.

Een groeiende vereniging zit niet stil, ook de publiciteitscommissie niet. Deze commissie heeft werk verricht wat voor 

iedereen duidelijk zichtbaar zal zijn. We zijn veel actiever op social media. En kijk naar boven, naar rechts, naar onder en naar 

links van dit blaadje. Onze huisstijl en logo zijn helemaal nieuw! Hier worden we heel vrolijk van en geeft energie!

Ja zeg, nieuwe huisstijl, meerdere activiteiten, wie gaat dat allemaal betalen dan?! Gelukkig heeft de vereniging vrijwilligers 

die hier over nadenken. De sponsorcommissie is dit seizoen vroeg de boer op gegaan om bedragen binnen te slepen voor onze 

mooie vereniging. En dat is ze gelukt! Met voorbeelden als de ‘’Coöp flessenactie’’, de ‘’Rabo clubkas’’ en de “Grote Club Actie” 

kunnen we mini`s, jeugd en de seniorenteams voorzien van materiaal en bijvoorbeeld leuke activiteiten. 

De activiteitenkalender van Jupiter Bruist is op de website te lezen en ook te volgen op de socials. Organiseren van activiteiten 

is in deze periode een uitdaging, maar aan energie ontbreekt het niet! Hou de kalender in de gaten om geen enkele activiteit te 

missen! 

De competities zijn weer een aantal maanden van start (we zitten al bijna op de helft) en dat betekent dat er nog flink gestreden 

wordt om winterkampioen genoemd te worden!

Mocht het niet lukken om winterkampioen te worden? Geen nood. Ook daar is aan gedacht! De TC heeft toptrainer Arturo 

Ringers (trainer D1) ingeschakeld om clinics te verzorgen om je volley know-how bij te spijkeren. Check de data en meld je aan!

Jupiter groeit en bloeit. Ik krijg er in ieder geval energie van!

Met energieke & sportieve groet,

Robin van Achthoven

november 2021

Briljant 
bruggetje naar 

Jupiter Bruist :)



VAN DE MINI’S

Het gaat super goed bij de Mini’s! Na de zomervakantie is onze groep mini’s weer enorm gegroeid. Elke vrijdag komen er wel  

41 kinderen trainen! 

Er spelen momenteel 5 teams competitie. 1 team in niveau 2, 2 teams in niveau 3, 1 team in niveau 4 en1 team in niveau 

5. Ongeveer 2 à 3 zaterdagen in de maand spelen deze teams een paar korte wedstrijdjes van 20 minuten in een soort 

toernooivorm. Soms thuis in Oudewater en soms uit.  Zo leren ze het volleyballen steeds beter kennen en de teams gaan met 

sprongen vooruit. Het jongensteam van niveau 3 staat zelfs bovenaan! 

Met de trainingen proberen we de kinderen steeds weer meer te leren, de technieken te verbeteren en ze zo op een hoger 

niveau te krijgen. Na de kerst gaan we weer aan een nieuwe competitie beginnen, met nog meer teams en nieuwe niveaus.  

Ook staat er vrijdag 3 december nog een leuke activiteit op het programma. Een echte Pietentraining! De Mini’s mogen 

verkleed komen en we gaan een leuk circuit doen met lekkers en wie weet een verrassing van de Sint!?

Niveau 5 Niveau 4 Niveau 3

Niveau 3 Niveau 2



TRAINERSCLINICS

Arturo Ringers (trainer D1) geeft special voor de trainers van Jupiter een trainingsclinic. Ben jij erbij?

Ben je geen trainer, maar lijkt het je interessant? Dan ben je ook van harte welkom! Wellicht steek je er iets van op voor je eigen 

trainingen!

Dus lijkt het jou leuk om deze trainingsclincs bij te wonen? Kom dan zeker langs op de volgende 3 data:

• 19 november 20:30- 22:00 -  helaas geannuleerd door ziekte

• 28 januari 20:30- 22:00

• 4 maart 20:30- 22:00

Tijdens deze drie sessies worden zowel theorie als ook de praktijk besproken. Op de pagina’s hierna vinden jullie meer 

informatie over deze clinics.

Kun je niet aanwezig zijn? Meld je dan af via: tc@jupiteroudewater.nl

Sportieve groet namens de TC



TRAININGSCLINIC

Arturo Ringers (trainer D1) geeft speciaal voor de trainers  
van Jupiter een trainingsclinic. Ben jij erbij?

Heb je nog wat leuke oefeningen voor me? Waar kan ik op internet goede oefeningen vinden?

Ik wil de pass oefenen. Hoe moet ik een training opbouwen? Je moet wel spierpijn hebben na een training, anders was het geen goede 

training. Een training moet wel afwisselend zijn, anders wordt het zo saai. Ik heb zo’n leuke oefening in mijn eigen training gehad, maar 

bij dezelfde oefening in mijn jeugdteam werkt het niet. Met welke voet je bij de pass vóór staan of moeten ze naast elkaar? Je kunt met 

de aanval toch beter met twee voeten tegelijk afzetten? Je moet beter passen!! Zo moet het, want zo heb ik het ook geleerd.

 

Dit zijn zomaar wat vragen en opmerkingen die we allemaal kennen en voorbij horen komen. Er zijn er nog veel meer.

In de trainersbijeenkomsten gaan we samen al dit soort aspecten bespreken.

Het worden interactieve en ook naast wat theorie praktische bijeenkomsten. Neem dus je volleybal tenue mee; als je geblesseerd 

bent, vervelend natuurlijk, maar ook dan kun je volwaardig meedoen. Je hoeft voor de eerste keer niets voor te bereiden, maar 

wel even (liefst op een geeltje of een vergelijkbaar formaat papier) dingen opschrijven die je behandeld wil zien; per geeltje één 

onderwerp.

 

NOG IETS OVER MEZELF TER INTRODUCTIE.

Arturo Ringers, 62 jaar woonachtig in Amersfoort en werkend in Zeist. Getrouwd, twee kinderen en vier kleinkinderen (een jongetje dat 

ontspoort is (😉) en voetbalt en de rest volleybalt allemaal) . Voordat ik braaf op k antoor ben gaan werk en, ben ik jarenlang als f reelancer in

de sport bezig geweest (sportevenementen voor gemeentes,  conditiegymnastiek  bij turnverenigingen etc. ) 

Na een hele k orte periode als speler (mijn k nieën gaven al heel snel aan dat het voorbij was) ,  ben ik  begonnen met het geven van 

trainingen en daarbij heb ik  ook  het VT3 (dat heette toen anders)  diploma gehaald; het huidige VT4 vond ik  inhoudelijk  wel interessant,  

maar veel te duur, dus die heb ik uiteindelijk niet gedaan. Ik heb het daarom niet verder geschopt dan tweede divisie. Ik heb ontdekt dat 

mijn passie toch meer bij talentontwikkeling ligt. Meestal vind ik een niveau van promotieklasse +/- 1 het interessantste om te doen.

Ik ben twintig jaar actief geweest als regionaal bondstrainer. Ik werd gevraagd, omdat ze vonden 

dat door mij bij de club getrainde jeugdspelers die naar het toenmalige district en steunpunt 

af gevaardigd werden een goede basis hadden.  Ik  heb toen hier in de regio (verschillende namen)  

een jaar of vijf JC gedaan (meteen begonnen als hoofdtrainer, wat me verbaasde, want zoveel 

ervaring had ik  toen ook  weer niet)  en daarna vijf tien jaar MB als hoof dtrainer en in mijn laatste 

jaar was ik  daarnaast ook  hoof d regio trainer) .  En daarnaast heb ik  bij diverse clubs in de regio 

training gegeven. Qua clubs ligt mijn voorkeur bij kleine of middelgrote verenigingen.

Dit is mijn tweede jaar bij Jupiter (vorig jaar was een beetje k ort)  D1.  Een interessante mix van jong 

en oud, ervaren en minder ervaren.

Kan je niet aanwezig zijn? Meld je dan af via: tc@jupiteroudewater.nl

Door Arturo Ringers (trainer D1)

Data: 19 nov.  •  28 jan.  •  4 mrt. Tijd: 20:30 - 22:00



Arturo Ringers, trainer D1 en heeft in het al veel jeugd teams 
training gegeven, geeft speciaal voor de jeugd van Jupiter 
een volleybalclinic. Ben jij erbij?

ALLEREERSTE EEN KORTE INTRODUCTIE VAN ARTURO:

Arturo Ringers, 62 jaar woonachtig in Amersfoort en werkend in Zeist. Getrouwd, twee kinderen en vier kleinkinderen (een jongetje dat 

ontspoort is (😉) en voetbalt en de rest volleybalt allemaal) . Voordat ik braaf op k antoor ben gaan werk en, ben ik jarenlang als f reelancer in

de sport bezig geweest (sportevenementen voor gemeentes,  conditiegymnastiek  bij turnverenigingen etc. ) 

Na een hele k orte periode als speler (mijn k nieën gaven al heel snel aan dat het voorbij was) ,  ben ik  

begonnen met het geven van trainingen en daarbij heb ik  ook  het VT3 (dat heette toen anders)  diploma 

gehaald; het huidige VT4 vond ik  inhoudelijk  wel interessant,  maar veel te duur,  dus die heb ik  

uiteindelijk niet gedaan. Ik heb het daarom niet verder geschopt dan tweede divisie. Ik heb ontdekt 

dat mijn passie toch meer bij talentontwikkeling ligt. Meestal vind ik een niveau van promotieklasse 

+/- 1 het interessantste om te doen.

Ik ben twintig jaar actief geweest als regionaal bondstrainer. Ik werd gevraagd, omdat ze vonden dat 

door mij bij de club getrainde jeugdspelers die naar het toenmalige district en steunpunt afgevaardigd 

werden een goede basis hadden.  Ik  heb toen hier in de regio (verschillende namen)  een jaar of  vijf  JC 

gedaan (meteen begonnen als hoof dtrainer,  wat me verbaasde,  want zoveel ervaring had ik  toen ook  weer niet)  

en daarna vijf tien jaar MB als hoof dtrainer en in mijn laatste jaar was ik  daarnaast ook  hoof d regio trainer) .  En daarnaast heb ik  bij diverse 

clubs in de regio training gegeven. Qua clubs ligt mijn voorkeur bij kleine of middelgrote verenigingen.

Dit is mijn tweede jaar bij Jupiter (vorig jaar was een beetje k ort)  D1.  Een interessante mix van jong en oud,  ervaren en minder ervaren.

VOLLEYBALCLINIC

Doe je volleybal tenue maar aan en k om naar de speciaal georganiseerde volleybalclinic door Arturo.  Het wordt een leuk e,  intensieve 

training waarbij Arturo je alle techniek en van het volleybal k omt bijbrengen.  Dus lijk t het jou leuk  om training/volleybalclinic te k rijgen? 

Kom dan zeker langs op de volgende data:

 

Kan je niet aanwezig zijn? Meld je dan af via: tc@jupiteroudewater.nl

Data: 19 nov.  •  28 jan.  •  4 mrt. Tijd: 19:00 - 20:30

VOLLEYBALCLINIC
Door Arturo Ringers (trainer D1)



VAN DAMES 1

Sinds dit seizoen heeft Dames 1 een nieuwe teamsamenstelling! In de competitie doen we het verrassend goed en staan we op dit 

moment op een 3de plek, wie had dat gedacht! In een korte tijd zijn we al top op elkaar ingespeeld en hebben we al heel wat leuke 

dingen meegemaakt samen. Daarom hebben wij hier al 25 punten/feitjes over Dames 1. 

(25 punten, zoveel maken wij er het liefst elke set hihi)

1. We winnen alleen maar met 3-1

2. Er staat een straf op onder het net door serveren

3. Tessa heeft een eigen move

4. We zijn fan van mini kaassouffles

5. We hebben 2 linkshandige in het team

6. Arturo trakteert wel eens (we hebben nog 3 rondjes te goed..)

7. We hebben loten verkocht voor de Grote Clubactie

8. Eva doet stiekem dansjes in het achterveld

9. We krijgen binnenkort nieuwe shirts door onze nieuwe sponsor!

10.  Sem zoekt nog een kamer in Rotterdam  

(Bel vooral NIET als je iets weet want we houden d’r graag)

11. Het midden gat hebben we bijna onder controle

12. We hebben wat ballenkoppers

13. Een aantal shirtnummers ontbreken 

14. We houden van publiek dus kom vooral kijken!

15. We trainen als laatste (MEGA LAAT!)

16. Er zijn 2 meiden op dezelfde dag jarig (dubbel taart!)

17. Eva en Melis schelen 10 jaar!!

18. Onze winst-streak is 4 wedstrijden

19. RaRa wie is onze showpony?

20. Er gaat ook wel eens iemand voor eigen succes

21. We zijn nog op zoek naar een sponsor voor onze pakken! 

22. Eva kan de gekste bekken trekken (zie hieronder)

23.  We zijn op zoek naar een paar prinsen op het witte paard. 

Interesse? DM ons @jupiterdames1

24.   Wist je dat we een Facebook en Insta-pagina hebben?  

Volg ons! @Jupiterdames1

25. Dit waren 25 feitjes, nu hebben we de set gewonnen!!



VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

Beste leden van Jupiter!

Na een vervelend jaar waarin er maar weinig van volleyballen terecht is gekomen kunnen we nu eindelijk onze energie weer kwijt op 

het veld. Voor alle teams zit het eerste kwart van de competitie erop en we kunnen niet anders concluderen dan dat jullie allemaal 

uitstekend begonnen zijn aan het seizoen! Tijdens het schrijven van dit stukje zien we top 3 klasseringen voor H1, H3, D1, D2, D3 en MA1 

en ook de overige teams staan er uitstekend voor.

Velen van jullie zullen bij de technische commissie denken aan het maken van teamindelingen en het indelen van trainings- en 

wedstrijdtijden. Omdat we daar op dit moment weinig meer voor hoeven te doen kunnen we ons meer focussen op het technische beleid 

voor de komende jaren. Niet lang geleden is er een technisch beleidsplan gemaakt voor de periode van 2020 - 2025. Door het COVID-19 

virus heeft dit misschien iets vertraging opgelopen maar we gaan nog steeds vol voor de doelen die we daarin hebben gesteld.

Een belangrijk punt waar we op dit moment mee bezig zijn is het opzetten van een duidelijke lijn in het opleiden van jeugdteams. We 

gaan daarvoor de komende periode verschillende clinics organiseren voor alle trainers (mini’s, jeugd en senioren) binnen Jupiter. De 

trainers hebben hier inmiddels een uitnodiging voor gekregen. Als je ambities hebt om de komende jaren ook een rol als trainer te 

willen invullen, willen we je ook graag uitnodigen voor deze clinics. Aanmelden voor de clinics van 28 januari en 4 maart (20:30-22:00) is 

mogelijk via tc@jupiteroudewater.nl.

Buiten dit kunnen we ook melden dat er binnen de technische commissie wat duidelijkheid is geschapen rondom het invullen van de 

taken. We zijn blij dat Marjolein Vergeer (D3) ons komt helpen bij alle zaken met betrekking tot de jeugd, welkom Marjolein!

• Voorzitter: Robin van der Laan

• Coördinator dames: Jop Verweij

• Coördinator heren: Shari van der Wilk

• Coördinatoren jeugd: Cyrelle Spruijt en Marjolein Vergeer

• Coördinatoren mini’s: Meta Achterberg en Tanja Rietveld- te Poele



VAN MEISJES MA1

De week van 25 september was de week van de scheidsrechter om de scheids eens extra in het zonnetje te zetten. Immers, zonder 

scheids geen wedstrijd. Wij deden daar als team natuurlijk aan mee. We hadden de scheidsrechtersstoel versierd met vlaggetjes en 

een echte volleybal taart gebakken (so naar Dana voor deze geweldige taart). Marloes Geurtz was onze scheids en het was haar eerste 

wedstrijd die ze floot. En gelijk werd ze zo in het zonnetje gezet. Dat is nog eens mooi meegenomen. De Nevobo had een wedstrijd 

uitgeschreven voor het team dat zijn scheids als beste had verrast. Wij hebben bovenstaande foto op insta gepost en twee weken later 

kwam de uitslag van de winactie: Gewonnen! Dus volgend jaar gaan we met ons team en natuurlijk de scheidsrechter naar het WK 

Dames Volleybal.

Wil je op de hoogte blijven van wat we allemaal nog meer met ons team beleven, volg ons dan op insta: @jupitermeisjesa1. Een 

kennismaking met alle spelers, wedstrijdverslagen, throwbacks naar onze goeie ouwe tijd bij de mini’s en natuurlijk onze weg naar 

kampioenschap. Dit wil je niet missen, dus ga ons snel volgen!



NIEUWE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN (VCP’S)

Per mail zijn jullie al eerder geïnformeerd over de wijziging die heeft plaatsgevonden in de VCP functie (Vertrouwens Contact Personen). 

Robin van der Laan en Cyrelle Spruijt hebben deze functie overgedragen aan Danielle Vergeer-Spruijt en Simone Erkelens-Rietveld. 

Hieronder stellen zij zich aan jullie voor. Mochten er nog vragen zijn dan kan er altijd contact opgenomen worden met de secretaris of de 

VCP’s (secretaris@jupiteroudewater.nl of vcp@jupiteroudewater.nl).

De vertrouwenscontactpersonen binnen volleybalvereniging Jupiter Oudewater zijn er voor iedereen om over alles te praten wat er 

binnen de vereniging plaatsvindt. Denk aan ruzies, pesterijen en alle vormen van intimidatie (fysiek, psychisch, seksueel etc.). Alles wat 

besproken wordt blijft vertrouwelijk en samen zoeken we naar een oplossing of geven we advies.

Ons bereiken kan via ons mailadres (vcp@jupiteroudewater.nl) of door een van ons in de zaal aan te spreken. Zowel op trainingsavonden 

(maandagavond) als op wedstrijddagen  

(zaterdag 17.00 uur) zijn ze vaak aanwezig.

DE VERTROUWENSCONTACTPERSONEN BINNEN DE VERENIGING ZIJN:

Daniëlle Vergeer-Spruijt

30 jaar

Dames 4

Doktersassistent

Simone Erkelens-Rietveld

32 jaar

Dames 4

Pedagogische Medewerker



VAN DE PR COMMISSIE

Volgen jullie onze social media kanalen al? We zijn al een tijdje te vinden op Facebook en 

Instagram. We zijn op zoek naar leuke foto’s en berichtjes van de vereniging en hebben daar 

jullie hulp bij nodig! Heb je iets leuks te delen, stuur gerust een appje naar een van de leden 

of mail ons pr@ jupiteroudewater.nl. Denk bijv aan: foto’s van de wedstrijd, leuk teamuitje, 

grappig feitje over je team, informatie vanuit een commissie etc. Laat het ons graag weten! 

En nodig ook gerust anderen uit om onze pagina te volgen! Dank jullie wel voor jullie hulp

Veerle Goedhart, Vivian Streng, Wanne Verweij, Marjolein Lehmann en Kirsten Oostrom.

VAN JUPITER BRUIST

Lieve Bruisende Leden van Jupiter,

Om de vereniging bruisend te houden hebben wij voor dit seizoen veel leuke dingen op de planning staan! Deze zijn allemaal te vinden in 

de activiteitenkalender op de website van Jupiter! We zijn sowieso heel blij met de opkomst en jullie enthousiasme iedere keer. 

Helaas door corona weten we niet welke activiteiten wel of niet door kunnen gaan. We zullen jullie hiervan op de hoogte houden en 

indien nodig de activiteit verplaatsen maar uiteraard hopen we dat onze leuke activiteiten gewoon door kunnen gaan. 

Mochten jullie nog leuke ideeën hebben voor een activiteit of een keer een teamavond willen organiseren mail ons dan gerust  

bruist@jupiteroudewater.nl of spreek een van ons aan in de sporthal! :) 

Liefs van de Bruist commissie

Robin van der Laan, Robin van Achthoven, Rik Maaijen, Nika Morsink en Melissa Klarenbeek.

@JUPITEROUDEWATER



IN MEMORIAM: CHEYENNE BOELE

Het is alweer een jaar geleden (23 november 2020) dat ons lid Cheyenne Boele, 

spelend in Dames 4, plotseling en veel te jong overleed. Op 2 oktober stond voor 

Dames 4 de eerste thuiswedstrijd na haar overlijden in de agenda. Een wedstrijd 

anders dan anders, een wedstrijd zonder Cheyenne. 

Cheyenne was een altijd gezellige meid die genoot van elke wedstrijd. 

Om haar te herdenken heeft Marijke (trainer dames 4) voor de wedstrijd mooie 

woorden over Cheyenne gesproken, met aansluitend een minuut stilte. Na deze 

herdenking is er met elkaar en tegenstander een Flügel gedronken op Cheyenne.  

Lieve Cheyenne, we zullen je nooit vergeten! 

Je meiden



Jupiter HS 1 Heren 1e Klasse H

Stand Teamnaam Wedstrijden Punten

1 VollinGo HS 2 8 30

2 Jupiter HS 1 7 28

3 Zovoc HS 2 7 25

4 VTC Woerden HS 3 7 19

5 ZVH HS 3 6 17

6 USV Protos HS 4 6 15

7 VVUtrecht HS 6 7 13

8 Thor HS 2 6 11

9 DVC HS 1 5 1

10 VCH HS 2 5 1

Jupiter HS 2 Heren 3e Klasse Q

Stand Teamnaam Wedstrijden Punten

1 Cratos HS 2 8 27

2 Servia HS 4 7 23

3 VTC Woerden HS 5 7 23

4 Shot HS 5 8 21

5 Bevoc HS 2 6 20

6 Switch HS 6 6 17

7 VOC-Maarssen HS 3 7 16

8 Jupiter HS 2 6 15

9 VollinGo HS 6 6 5

10 Serve’72 HS 1 7 3

Jupiter HS 3 Heren 3e Klasse P

Stand Teamnaam Wedstrijden Punten

1 Scarabee HS 2 8 30

2 Castellum HS 3 6 29

3 Servylo HS 2 8 23

4 Jupiter HS 3 5 20

5 Waterlanders HS 3 6 17

6 Zovoc HS 4 7 16

7 Aspasia HS 3 8 15

8 MVC HS 1 8 14

9 Timios HS 4 7 11

10 VCO HS 2 6 6

11 ZVH HS 4 5 4

Jupiter DS 1 Dames 1e klasse I

Stand Teamnaam Wedstrijden Punten

1 VCV DS 2 8 30

2 Limes DS 2 7 29

3 Jupiter DS 1 8 21

4 USV Protos DS 6 7 20

5 VVUtrecht DS 7 7 15

6 Tovo DS 2 6 14

7 Vives DS 3 7 10

8 Majella DS 3 7 10

9 DOS DS 1 5 6

Jupiter DS 2 Dames 2e klasse L

Stand Teamnaam Wedstrijden Punten

1 Jupiter DS 2 7 31

2 Dosko DS 2 6 26

3 Castellum DS 2 8 26

4 VollinGo DS 5 9 25

5 Thor DS 4 8 22

6 Waterlanders DS 3 6 18

7 Cratos DS 1 8 13

8 DOS DS 2 6 11

9 Zovoc DS 5 6 9

10 Servylo DS 2 6 6

11 Timios DS 1 6 3

Jupiter DS 3 Dames 3e klasse R

Stand Teamnaam Wedstrijden Punten

1 Jupiter DS 3 8 24

2 DVC DS 3 7 22

3 OKV DS 2 5 18

4 Boni DS 4 4 15

5 Boni DS 7 6 15

6 VollinGo DS 6 6 11

7 Timios DS 3 4 10

8 Vives DS 7 6 8

9 VSTS DS 5 6 7



Jupiter DS 4 Dames 3e Klasse Q

Stand Teamnaam Wedstrijden Punten

1 Animo ‘72 DS 1 6 26

2 VSTS DS 4 7 25

3 Zovoc DS 6 7 24

4 MVC DS 1 6 20

5 Jupiter DS 4 6 17

6 VCH DS 2 4 14

7 Netwerk DS 1 6 12

8 DOS DS 3 6 5

9 Timios DS 2 4 4

10 ZVH DS 4 8 3

Jupiter DR 1 & 2 Recreanten Gouwe/Utrecht Dames B

Stand Teamnaam Wedstrijden Punten

1 Lunetten DR 2 4 14

2 Tovo DR 2 4 13

3 Jupiter DR 1 4 12

4 Univé-LVV DR 2 4 9

5 Shot DR 2 3 7

6 Animo ’72 DR 1 5 4

7 Jupiter DR 2 5 3

8 Bevoc DR 1 3 2

Jupiter DR 3 Recreanten Utrecht Dames Poule D

Stand Teamnaam Wedstrijden Punten

1 Tovo DR 3 8 12

2 Jupiter DR 3 8 11

3 OKV DR 4 8 10

4 Vives DR 4 8 10

5 VlerkDames DR 1 8 9

6 Boni DR 3 8 9

7 Vridos DR 1 8 7

8 VTC Woerden DR 5 8 5

9 De Valk DR 4 8 5

10 Shot DR 3 8 2

Jupiter MA 1 Meisjes A 2e Klasse I - Eerste helft

Stand Teamnaam Wedstrijden Punten

1 Jupiter MA 1 8 30

2 VTC Woerden MA 3 7 18

3 Thor MA 1 7 17

4 VSTS MA 2 8 7

5 VollinGo MA 2 8 4

Jupiter JC 1 Jongens C 2e Klasse E - Eerste helft

Stand Teamnaam Wedstrijden Punten

1 VTC Woerden JC 1 7 24

2 Univé-LVV JC 1 7 22

3 Dosko JC 1 6 16

4 MVC JC 1 5 9

5 DOS JC 1 4 4

6 VollinGo JC 1 6 4

7 Jupiter JC 1 5 1

Jupiter XR 1 Recreanten Gouwe/Utrecht Mix B

Stand Teamnaam Wedstrijden Punten

1 DOS XR 1 7 22

2 Servia XR 2 6 19

3 Vives XR 7 6 18

4 VCH XR 3 5 11

5 Jupiter XR 1 5 9

6 VSTS XR 2 6 8

7 Servylo XR 1 6 5

8 VSTS XR 3 7 4



STAND IN DE COMPETITIE

Jupiter N5 1 CMV Gouwe niveau 5 poule B - Eerste helft

Stand Teamnaam Wedstrijden Punten

1 Dosko N5 2 15 49

2 Dosko N5 1 15 43

3 Volley2B N5 1 15 36

4 Jupiter N5 1 15 30

5 Volley2B N5 4 15 20

6 DVC N5 1 15 2

Jupiter N4 1 CMV Gouwe niveau 4 poule A - Eerste helft

Stand Teamnaam Wedstrijden Punten

1 VSTS N4 2 12 47

2 Jupiter N4 1 12 23

3 Volley2B N4 3 12 23

4 Dosko N4 1 12 21

5 ZVH N4 1 12 6

Jupiter N3 1 - 2 CMV Gouwe niveau 3 poule A - Eerste helft

Stand Teamnaam Wedstrijden Punten

1 Thor N3 1 12 39

2 ZVH N3 2 12 38

3 Jupiter N3 1 11 33

4 VSTS N3 1 12 30

5 ZVH N3 1 12 18

6 ZVH N3 3 12 17

7 Jupiter N3 2 11 16

8 DOS N3 1 12 13

9 Volley2B N3 1 12 8

Jupiter N2 1 CMV Gouwe niveau 2 poule A - Eerste helft

Stand Teamnaam Wedstrijden Punten

1 Dosko N2 2 15 53

2 Thor N1 1 12 31

3 DOS N2 1 15 31

4 Jupiter N2 1 12 30

5 Thor N1 2 12 38

6 Dosko N2 1 15 24

7 ZVH N2 1 12 17

8 ZVH N2 2 15 2

Jupiter MC 1 Meisjes C 2e Klasse G - Eerste helft

Stand Teamnaam Wedstrijden Punten

1 VSTS MC 1 6 20

2 VTC Woerden MC 3 5 16

3 Jupiter MC 1 6 10

4 Limes MC 5 6 7

5 Limes MC 3 7 7

Jupiter MB 1 Meisjes B 1e klasse D - Eerste helft

Stand Teamnaam Wedstrijden Punten

1 Vives MB 1 8 24

2 VCV MB 1 8 20

3 Limes MB 2 8 16

4 LVV/Jupiter MB 1 8 16

5 Servia MB 1 7 14

6 VTC Woerden MB 1 8 14

7 Taurus MB 3 7 9

8 OKV MB 1 6 7



COLOFON
Bestuur volleybalvereniging Jupiter

Voorzitter   Robin van Achthoven
    voorzitter@jupiteroudewater.nl

Secretaris   Ilse Schoenmakers
    secretaris@jupiteroudewater.nl

Penningmeester   Simon Rietveld
    penningmeester@jupiteroudewater.nl

Ledenadministratie  Helmy van Engelen                          
    ledenadministratie@jupiteroudewater.nl

Mini’s    Meta Achterberg en Tanja te Poele
    mini@jupiteroudewater.nl

TC     Jop Verweij, Cyrelle Spruijt, Shari van Wilk,  
Marjolein Vergeer en Robin van der Laan

    TC@jupiteroudewater.nl

PR & Communicatie  Wanne Verweij, Kirsten Oostrom, Veerle Goedhart en Marjolein Lehmann
    pr@jupiteroudewater.nl

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
    wedstrijdsecretaris@jupiteroudewater.nl

Wedstrijdsecretaris recreanten recreanten@jupiteroudewater.nl

Coördinator scheidsrechters Corné Rietveld
    scheidsrechterscoordinator@jupiteroudewater.nl

Vertrouwenspersonen  Simone Erkelens-Rietveld, Daniëlle Vergeer-Spruijt
    vcp@jupiteroudewater.nl
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