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Van de voorzitter...

Het volleybal seizoen 2021 -2022 zit erop! Met hor-
ten en stoten hebben we de competitie min of meer 
weten te volbrengen. Ik denk dat we zelden een sei-
zoen moet zoveel onzekerheid hebben gehad. Conti-
nu was de vraag of de wedstrijden door konden gaan. 
Of dat teams op het laatste moment niet voldoende 
mensen op de been konden krijgen en hierdoor de 
wedstrijden verzet moesten worden. Dan kon Anita 
weer aan de slag om met de teams te zoeken naar 
mogelijkheden. 
Ondanks dat, zijn er mooie resultaten behaald. De 
Mix C, Dames recreanten en Dames 1 zijn glorieus 
bovenaan geëindigd. En natuurlijk ook de mannen 
van Heren 2! ( )
En ook al stelt de Bond dat door de bijzondere om-
standigheden er niet altijd formeel een kampioen uit-
geroepen kan worden, toch tellen we dit wel gewoon! 
Felicitaties aan de Kampioenen!!

Dan volgend jaar. Het is de TC weer gelukt om vol-
doende teams, trainers, zaalruimte, scheidsen bijeen 
te schrapen. Wel lijkt het erop dat we de gevolgen 
van 2 jaar corona zien. Vooralsnog hebben we een 
damesteam minder. Er zijn toch een aantal mensen 
gestopt en de aanwas van nieuwe leden kan dit niet 
opvangen. Ik kan slechts raden naar de oorzaken:
Stoppen mensen omdat ze het leven zonder weke-
lijkse verplichtingen wel fijn vonden? Of zijn we de 
verbinding met deze mensen verloren? Of zijn er 
andere redenen?
En waarom weten we relatief weinig nieuwe leden 

aan ons te binden? 
Zijn we onbekend en 
onzichtbaar? Is vol-
leybal als sport niet 
aantrekkelijk? Of sluit 
de manier waarop 
onze vereniging de 
edele voetbalsport 
aanbiedt niet aan bij 
de wensen van de 
brummenaar?
Ik zou wel zin hebben 
om met een aantal 
denkers (en doeners) 
in deze vragen te duiken. Als we op enige wijze aan 
antwoorden kunnen komen, dan kunnen we ook 
kijken wat we als Bruvoc dan moeten doen.
Ik heb al van wat mensen gehoord dat ze hier wel 
mee aan de slag zouden willen. Heb jij ook ideeën 
en zin om hierin wat te willen betekenen? Neem dan 
contact met me op! Het lijkt me mooi om samen 
naar nieuwe mogelijkheden te zoeken!

Groeten,
John Ruumpol
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Geslaagde seizoensafsluiting
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Na een bijzonder en lang seizoen hebben we met zijn allen het seizoen af kunnen sluiten op 11 juni. In de 
ochtend waren als eerst de jeugd en de mini’s aan de beurt. Met hun eigen team konden ze een viertal activi-
teiten op het beachveld en het grasveld bij Rhienderoord doen. Het eerste onderdeel was een parcours waar-
bij ze met een fles met gaten erin water zo snel mogelijk in de emmer aan de andere kant moesten gooien. De 
teams hadden allemaal hun eigen tactiek, waarbij soms ook hun eigen teamleden nat gemaakt werden. Na dit 
onderdeel mochten de teams gaan beachen en hun volleybaltalent in het zand laten zien. Hierna konden de 
teams afkoelen, want ze konden van een opblaasglijbaan een zwembad induiken! Dat zorgde voor heerlijke 
verkoeling en een hoop plezier. Het laatste onderdeel was de buikschuifbaan, waar er gebowld werd, wed-
strijdjes gedaan werden en kunstjes uitgehaald.

Na alle onderdelen was het nog tijd voor patat en een ijsje. We kijken terug om geslaagde afsluiting!

In de middag was het tijd voor de senioren om een balletje te slaan in het zand. Met aan elkaar gewaagde 
teams, felle zon en veel potjes werd het een intensieve, sportieve en goede middag!

Na het beachen werd het tijd voor de BBQ en de borrel. Thijmen-Jan van Rhienderoord stond vrijwillig ach-
ter de bar, waardoor we met korting kon drinken. De BBQ smaakte goed, de vers gehaalde stokbroden waren 
lekker en ook de drankjes waren heerlijk. Het was een gezellige avond!

Al met al kijkt de activiteitencommissie terug op vrolijke en gezellige dag, bedankt allemaal!

Ik zoek iemand (of meerderen) die geïnteresseerd zijn om mij te vergezellen in de sponsorcommissie. Onze ver-
eniging is altijd goed vertegenwoordigd en ziet er tijdens wedstrijden netjes uit, dankzij onze sponsoren. Maar 
dit zou niet mogelijk zijn bemiddeling tussen vereniging en sponsor. 

Wat houdt het werk in de sponsorcommissie in? 
Het eindproduct is dat alle teams voorzien zijn van tenues en dat goed contact wordt behouden met de sponsor 
van de teams. Gedurende het competitie seizoen zijn de werkzaamheden wat minder, maar aan het begin van 
het nieuwe seizoen start alles weer op. 
Ben jij iemand die graag aanpakt en samen met mij naar dit eindproduct wil werken? Of heb je nog andere vra-
gen over de functie?  Meld je dan bij mij via suzansmit1@gmail.com

GEZOCHT: ondersteuning voor de sponsorcommissie



Bruvoc zoekt vrijwilligers. Heb jij altijd al willen helpen bij de seizoensafsluiting of bij het 60-jarig 

jubileumfeest? Dan is dit je kans. Bruvoc wil een lijst maken met alle mensen die zich geroepen 

voelen om iets terug te doen voor de vereniging. Denk hierbij aan het ondersteunen bij verschillende 

activiteiten die door Bruvoc worden georganiseerd. “Betekend dit dat ik ineens heel veel tijd kwijt bent 

aan Bruvoc?” Nee helemaal niet. Denk aan een half uurtje achter de bar bij de seizoensafsluiting of 

helpen bij het opzetten van het speelveld bij ‘Glow in the Dark volleybal’. 

Mocht je interesse hebben. Geef je dan op via activiteitenbruvoc@gmail.com of bij een van de leden van 

de Activiteiten Commissie.

L.R. Beijnenlaan 20
6971 LE Brummen
T 0575 - 561 544
E info@rhienderoord.nl
www.rhienderoord.nl

                  Iets te vieren?
 
  Vraag naar de mogelijkheden,
    van kinderfeestjes tot 
  sportieve feestavond!
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Wij organiseren leuke activiteiten om

ook naast onze mooie sport

volleybal, een gezellige vereniging te

zijn. Bijv. nieuwjaarsreceptie en

afsluiting seizoen. En omdat dit vaak

kosten met zich meebrengt, worden

er ook acties bedacht om geld op te

halen, zoals een rookworstenactie. 

Het is een gezellige club, dus heb je

zin of goede ideeën, kom er bij... 

Activiteitencommissie 

Wat doen wij?

WIE  Z I JN  WIJ ?

 

L I EKE  HAMER

KARL I JN  BOSCH

WI L LEM  JAN

BANN INK

N I EK  V .D .  STE LT

E L S  RUUMPOL



 Het verzorgen van een volledige administratie 
 Internetboekhouden
 Loonadministraties
 Het opmaken van jaarrekeningen, begrotingen en tussentijdse cijfers 
 Fiscale aangiftes voor zowel bedrijven als particulieren 
 Financiële en fiscale advisering 

KOERIERSDIENSTEN

SNELTRANSPORT

B
BM

www.bmbsneltransport.nl
Nieboerstraat 22 - 6952 ET Dieren

tel: 06-53531749



Waar te beginnen....

Eerst maar bij ons kampioenschap. In dit 3e “coronajaar” is het ons toch weer gelukt om bovenaan te ein-
digen. Het was dit jaar een tikkeltje spannender, maar dat lag meer aan onszelf dan aan de tegenstander 
(behalve die van het ‘zwarte’ duct tape veld). Daar waren de lontjes van de mensen wat korter en de gast-
vrijheid ook. Nog niet eerder waren wij een wedstrijd met een soort van 1-0 achterstand begonnen. Maar 
ondanks de valse start hebben we deze toch met een 1-2 winst gewonnen. Zwaar bevochten wedstrijd dus 
(ook voor de oren). De rest van het seizoen verliep bijna vlekkeloos,  dus toen we hoorden dat we weer niet 
mochten promoveren,  waren wij best teleurgesteld. Dit was het 3e jaar op rij dat zo verliep.

Maar wat waren we blij dat Anita een goed woordje voor ons heeft 
gedaan bij de bond en dat we toch door mogen naar de 2e klasse! 
Hulde & dank Anita voor je inzet!! 

Verder stond dit jaar in het teken van een spetterend teamuitje op 
vrijdagavond 20 mei. Uit eten bij Pierrot in Zutphen (aanrader) en 
toen door in de bus naar Fletcher hotel (voormalig Intell) voor een 
avondje dansen op Anni & Agnetha en Freddy. Oftewel ABBA en 
QUEEN ! En wat hadden we een schik.

Ook was 11 juni een feestavond, Niels en Carolien gaven hun 50er 
party. Met auto/ camper/ Fahrrad op naar Loenen, de Marshoeve! 
Ook weer veel lol gehad, ook met de voorbereidingen van ons stukje (mede mogelijk gemaakt door Peter 
van Raay). Wat zijn er toch veel liedjes gemaakt over Carolientje.
En na een stevige Annie uut de bochte, zat de sfeer er goed in! Superfeestje.
En laten we op de terugweg ook nog een Annie uut de bochte (en op t asfalt) tegen komen. Hik, iets te diep 
in ‘t glaasje gekeken met dr nepwimpers... 

Tja je maakt zo nog wel eens wat mee...

Hopelijk kunnen we komend seizoen laten zien dat we in deze klasse thuis horen (gelukkig hebben wij nu 
weer profijt van het Bianca-effect, welkom terug!!)  dus tot vrijdagavond 20 uur in Rhienderoord!!

Fijne vakantie allen!

Groetjes Dr1 

DR1: Feestjes Feestjes Feestjes
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Gasfabriekstraat 20, 6971 ZL Brummen
Tel 06 - 1025 1050

paul@coenenhovenier.nl
www.coenenhovenier.nl

Wist u dat Kersten Kunststofcoating u wellicht 
ook op uw werk oplossingen kan bieden bij: 
 

• Corrosieproblemen 
• Aanhechting / vervuiling van processen 

 
Al jaren bekleden wij leidingsystemen en  
machine onderdelen voor vrijwel alle  
bedrijfstakken met kunststofcoatings zoals  
bijvoorbeeld Teflon. 

 



Daar waar eerst de angst of verwachting was dat MA1 het moeilijk zou hebben in de 1e klasse, hebben ze 
zich prima staande weten te houden en een derde plek bemachtigt aan het einde van de competitie. Dit was 
zelfs nog een beetje jammer, want op de laatste speelronde, waar wij vrij waren, gooide Forza, de afgetekende 
kampioen, er met de pet naar. Ze hadden er geen zin meer in en lieten het lopen. Hierdoor werden we nog net 
ingelopen en was het eigenlijk nog balen dat we geen 2e waren geworden in de 1e klasse. Het lijkt erop dat we 
de selectie bij elkaar kunnen houden en ondertussen is ook de nieuwe poule-indeling bekend.

We gaan in de 1e klasse starten in de 1e helft van het seizoen en we hebben ook aangegeven dat we graag in 
de beker actief willen zijn. Een nieuwe uitdaging waarin natuurlijk iedere wedstrijd direct bepalend is voor 
een vervolg of niet. De laatste trainingen zijn geweest en met het warme weer hebben we ons meer weten te 
verbeteren in het beachvolleybal. 
Iedereen bedankt voor de support dit seizoen en we hopen jullie allemaal volgend seizoen weer op de tribune 
te kunnen begroeten.

Hans van Hierden

Meisjes A1 als stabiel team in de 1e Klasse
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Na een succesvol seizoen in de zaal, zijn wij nog een maandje door gaan trainen in het zand. Dit vinden 
wij erg leuk om te doen als team. 11 juni hebben een paar meiden uit ons team mee gedaan aan de sei-
zoens afsluiting. Het was een warme dag dus na een aantal wedstrijdjes zakten we soms wel wat in, maar 
nadat sommigen van ons gewonnen hadden van onze eigen trainer (Hans) gaf dit ons weer nieuwe energie 
om door te gaan.
Na de laatste trainingen gehad te hebben zijn we met z’n allen als team afsluiting bij Hans thuis pizza’s gaan 
bakken. Dit was erg gezellig met iedereen bij elkaar en was een leuke afsluiting van dit mooie en spannen-
de seizoen. Wij hopen dat volgend jaar net zo’n leuk en succesvol jaar wordt als het afgelopen jaar. Volgend 
jaar gaan we voor het eerst beker wedstrijden spelen, waar we erg naar uitkijken met z’n allen. Ook willen 
we Hans erg bedanken voor het afgelopen jaar en kijken uit naar volgend seizoen!

Groetjes van de meiden A

Berichtje van de meiden zelf



LEDEN BRUVOC 10% KORTING OP HUN VOLLEYBAL ARTIKELEN



Ondersteunende leden Bruvoc 

Wordt u ondersteunend lid van Bruvoc!?  
 
 
Bruvoc is op zoek naar een nieuwe groep leden. Een groep die niet direct volleybal hoeft te spelen, geen inspraak 
heeft in de ledenvergadering, maar wél ondersteuning wil geven aan onze vereniging. Wij noemen dit 
“ondersteunende leden”. Ondersteunende leden zijn mensen die Bruvoc een warm hart toedragen en graag willen 
helpen door een financiële bijdrage te leveren.  
 
Bruvoc is een volleybalclub waar sportiviteit en gezelligheid voorop staan, natuurlijk samen met een vleugje 
prestatie. Extra geld voor leuke activiteiten: Jaarlijks organiseren wij diverse activiteiten voor de jeugd, zoals een 
volleybal clinic en een weekend kamp. Bent u degene die de vereniging van uw zoon/dochter/kleinkind/goede 
buur/familielid of vriend een warm hart wil toedragen? Kunnen wij op uw financiële ondersteuning rekenen?  

 
WAT KOST HET OM ONDERSTEUNEND LID TE ZIJN?  
Er zijn 3 verschillende categorieën waaronder de ondersteunende leden verdeeld worden. Dit zijn 3 ‘eremetalen’:  
Brons:  De bijdrage is €15,- per jaar. Hiermee ondersteunt u de club in al zijn activiteiten.  
Zilver:  De bijdrage is €25,- per jaar. Hiermee ondersteunt u de club in al zijn activiteiten. Daarnaast 

ontvangt u het clubblad de ‘Time-out’.  
Goud:  De bijdrage is €50,- per jaar. Hiermee ondersteunt u de club in al zijn activiteiten. Daarnaast 

ontvangt u het clubblad de ‘Time-out’. En als extra wordt u vermeld als lid van de club van 50.  
 
Extra informatie ten aanzien van de ondersteunende leden:  

- De jaarlijkse bijdrage wordt via automatisch incasso geïnd aan het begin van het nieuwe seizoen, rond 
september.  

- Ondersteunende leden hebben geen stemrecht tijdens de algemene ledenvergadering.  
 
Bent u na het lezen van deze informatie enthousiast geworden en wilt u ondersteunend lid worden van Bruvoc? Vul 
dan onderstaande gegevens in.  
 
Alvast hartelijk dank namens de gehele vereniging!  
 

✁----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
 
 

 
Wilt u dit aanmeldformulier inleveren bij het secretariaat, de 
Pothof 38 te Brummen, of digitaal versturen naar 
secretariaat@bruvoc.nl 

Achternaam:  

 Roepnaam:   

Voorletters:  

Adres:   

Postcode:  

Telefoon:  

E-mailadres:  

Ingangsdatum:   

Categorie:  Brons – Zilver – Goud (doorstrepen wat niet van toepassing is) 

Er wordt eenmalig bij inschrijving voor het resterende 
jaar, middels automatische incasso, geïncasseerd. Daarna 
wordt de jaarlijkse bijdrage in oktober geïncasseerd. 
Opzeggen kan jaarlijks voor augustus. 
 
Ik betaal via automatisch incasso en machtig Bruvoc om 
de verschuldigde bijdrage jaarlijks van onderstaande 
rekening af te schrijven. 
Mijn IBAN-bank/girorekening is: 

 
Naam rekeninghouder:  

Woonplaats:   

Datum:   

Handtekening: 
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Slagerij van Dijk
Kerkstraat 1 | 6971 AE  Brummen

Telefoon 0575-561286 | info@slagerij-vandijk.nl
www.slagerij-vandijk.nl

* 1e kwaliteit rundvlees uit de regio

* varkensvlees zonder antibiotica

* eigen worstmakerij

* complete bbq en warm/koud buffetten verzorging

* horeca leverancier

 



Seizoens afsluiting Dames 2

15

Het volleybal seizoen is weer aan zijn einde gekomen. Dit sluiten we dan ook graag samen af met een hapje 
en drankje. We hebben hier te maken met echte teamschotel fanaten. Onder het motto “gewoon omdat we 
het verdiend hebben toch”.

Helaas hadden ze die beruchte bruine fruitschaal niet bij het IJsselpaviljoen. We moesten het doen met alle 
andere heerlijkheden. 

Even terugkomend op het afgelopen seizoen.

Uiteindelijk zijn we als 5e geëindigd en hebben we het niet slecht gedaan. Elke training bespraken we de tac-
tiek spelers mee te vragen naar de wedstrijden. 

“Hebben we de spelverdeler en buiten van D3 al gevraagd?”
“Nee, heb jij de nummers dan misschien?”
“Kun jij ze beter vragen, jij kent ze beter”
“Trouwens, vraag ze dan ook gelijk even voor volgende week!”

We willen iedereen bedanken die ons uit de brand heeft geholpen afgelopen seizoen!

Volgend seizoen gaat dames 2 er weer vol tegenaan, dit keer niet alleen de winterkampioen (nu weet ik niet 
of we onszelf die titel hebben gegeven of dat het echt zo is). Maar willen we het kampioenschap ook echt mee 
naar huis nemen aan het einde van het seizoen om Joren eindelijk in een cheerleader pakje te zien schitteren!

Ps. Nu vragen jullie je natuurlijk af hoe het zit met dat cheerleader pakje, dat mogen jullie Joren zelf vragen ;)

Dames 2
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Nieuws van de mini’s & afscheid 
De laatste maanden stonden weer in het teken van lekker trainen en wedstrijden 
spelen op de zaterdag. De mini- groep is uitgegroeid tot 19 kinderen. De 14 oudste 
kinderen (in de leeftijd van groep 7/8) vormen 3 teams van niveau 5. 1 jongensteam 
en 2 meidenteams. Ze zijn de afgelopen maanden verder vooruitgegaan m.b.t. 
samenspelen en techniek (al blijft 3x spelen nog een uitdaging). Alle teams hebben 
mooie resultaten behaald in de eindstand. 
Verder hebben we nog een clubje van 4 á 5 meiden van de leeftijd 8 á 9 jaar. Als het 
goed is kunnen zij volgend seizoen ook starten met wedstrijdjes. En er is zeker nog 
plek voor meer jonge leden! 
Zaterdag 11 juni hebben we een leuke afsluitende dag gehad, georganiseerd door 
de activiteitencommissie. Van 10 tot 13 uur rouleerden de mini’s en jeugd tussen 
beachvolleybal, spellencircuit, buikschuifbaan en een opblaasglijbaan/badje. En wat 
hadden we er fantastisch mooi weer bij! De buikschuifbaan was favoriet (Zie foto’s) 
en tevens een mooie oefening voor het duiken. Er waren zelfs kinderen die het ein-
de van de baan haalden (Maud!). Afsluitend een lekker patatje met drinken en een 
ijsje. Tevens namen wij (Els en ik) afscheid van de mini’s. We stoppen beiden met 
trainen geven en we zijn flink verwend door de teams met leuke kado’s en bonnen 
v Jolink! Wij zijn ook blij dat Karlijn Bos samen met Christa 
Wassink het stokje overnemen voor het trainen van de oudste 
3 teams. De jongste mini’s worden straks getraind door Carlijn 
van der Kuip. Ook heel veel succes en plezier gewenst!

Tevens willen wij langs deze weg Marije van Hierden bedan-
ken voor al haar expertise en inzet voor de mini’s/jeugd de 
afgelopen jaren. Van jeugdkampen tot Sinterklaasvieringen, 
indeling en inschrijven teams. Door alle kennis die zij paraat had en dingen die zij regelde, zijn wij als trai-
ners deze 3 á 4 jaar fluitend door gekomen. Marije: ENORM bedankt!! 
Fijn dat nu Marit Timmer en Guusje Coenen het coördinatorschap overnemen voor de jeugd en de mini’s. 
Heel veel succes meiden!
Aan alle ouders en kinderen: Bedankt voor de fijne jaren (en Sander Wijgman ook voor de samenwerking 
van de eerste jaren).
Wij blijven binnen onze eigen teams volleyballen, dus we zullen elkaar vast nog tegenkomen. 

Sportieve groet: Els Ruumpol en Alet de Kruijf-Weekhout 



Dames 1 kampioen!!
Dit stukje kunnen we eigenlijk beginnen bij het leukste, maar het ook laatste deel: wij zijn kampioen! Maar 
toch, om de spanning op te bouwen, een kleine samenvatting van onze tweede helft van het seizoen, die werd 
gevormd door (toch wel) corona, quotiënten, bier en heel vaak de slappe lach. 

In januari, toen iedereen eindelijk weer wedstrijden mochten spelen, mochten wij nog niet. Nouja, we moch-
ten wel, maar onze wedstrijden werden verplaatst, teams trokken zich terug of er was niets gepland. Dit hield 
in dat wij vanaf maart t/m half mei elk weekend een wedstrijd hadden. Heerlijk! 

We hadden in maart nog 3 andere ‘concurrenten’: WSV Warnsveld, Avior 7 en 
Forza. Marit was al aan het nadenken over het huren van een bus richting onze 
laatste wedstrijd, en misschien wel kampioenswedstrijd. Dat was uiteindelijk 
niet nodig, want die tegenstander zei af. 
De uitslagen van alle wedstrijden heb ik niet op een rij, de Nevobo heeft dat al-
lemaal al uit de app gegooid. Maar de eerste wedstrijd van deze 3 tegenstanders 
was tegen WSV. De vorige keer was dat nog een 2-3 overwinning in Warnsveld. 
Nu hadden wij de week ervoor verloren van Klarenbeek en was WSV er op 
gebrand om te winnen van ons. Wij hadden door quarantaine/corona etc. een 
team van 7. Zij kwamen met een hele hoop de zaal binnen lopen. Jonge mei-
den, allemaal springertjes en vol energie, maar wie wonnen er? Wij, met een 
overtuigende 3-1. 

Na deze wedstrijden wonnen we nog een aantal keer, dit gebeurde regelmatig 
met minder speelsters, door vakanties, blessures en corona. 

Onze laatste drie wedstrijden waren vervolgens Forza – Avior 7 – Forza. Uitdagend slot dus. Eerst Forza uit: 
het publiek zat hoog en droog achter een glazen wand en naast ons was een kinderfeestje bezig. Verder was 
het een pot waarbij we behoorlijk aan elkaar gewaagd waren, maar zij helaas aan het langste eind trokken: 3-2 
verloren. 
Daarna volgde de wedstrijd tegen Avior. Dit team had de laatste paar weken wel wat punten laten liggen, 
waardoor ze nu vierde stonden. Onze eerste set was rommelig en verloren we, maar daarna speelden wij veel 
beter en wonnen we de wedstrijd met 3-1. 
Nog één wedstrijd te gaan en we hadden nog één echte ‘concurrent’: WSV. Zij moesten nog tegen de nummer 
4, wij tegen de nummer 3. Zij zouden de hele competitie spelen en bij ons werd één wedstrijd niet ingehaald. 
Naar het aantal punten konden we dus niet kijken, maar wel naar de quotiënten. Die waren in licht voordeel 
voor ons. Gerard stuurde ons onderstaande tabel, waarin heel ingewikkeld staat beschreven: als we kampioen 
wilden worden moesten we de laatste wedstrijd exact hetzelfde of een beter resultaat dan WSV halen. Won-
nen zij met 4-0, moesten wij dat ook. Het enige ding was: hun laatste wedstrijd begon een half uur eerder dan 
wij. Dus wij wisten op voorhand niets. 
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Waar iedereen om ons heen kampioenkoorts kreeg, bleven wij 
onder alles redelijk rustig. We waren het met zijn allen eens ‘dat 
we het wel gingen zien’ en ‘tweede is ook gewoon heel netjes’. We 
wisten immers al dat we wilden, konden en gingen promoveren 
naar de 1e klasse. 

De laatste zaterdag dus, ‘kampioenszaterdag’. Sarah was een week 
op vakantie geweest, stond om half 3 op op Malta, vloog terug en 
stond om 14:00 in de zaal. Een ander ‘sliep wat laat’, maar verder 
waren we er klaar voor. De volle tribunes zorgden ook bij onze 

tegenstander, Forza, voor spanning, want wij stonden heel snel al met 5-0 voor. Het begon dus goed en eigen-
lijk verliep de hele wedstrijd goed. Na 3 sets was het dan ook 3-0 voor ons. Zou 
dat al genoeg zijn? Er was vanaf de tribune al gebeld naar Warnsveld, maar zon-
der nieuws. Halverwege de vierde set kwam het antwoord vanuit de tribune en de 
Nevobo-app: WSV had met 3-1 verloren van Avior en wij waren dus echt kampi-
oen! Met ons kampioenschap officieus binnen was er tijd voor een publiekswissel 
voor Saskia, die haar laatste wedstrijd speelde en uiteindelijk ook nog een 4-0 
overwinning. Juichen, springen, klappen, rozen en na de tijd veel eten, bier en 
een uitgelaten stemming. Ook op de tribune werd het gevierd door middel van 
een toeter. Helaas bleek dat geen luide toeter te zijn, maar een fart-toeter, die elke 
keer als je drukte een andere soort scheet liet horen. Ook leuk. 
Zoals in de stand ook te zien is werden we niet alleen op quotiënten kampioen, 
maar ook, met een wedstrijd minder, op punten. 

En dan denk je: maar jullie seizoen werd ook gevormd door bier? Dat komt weinig te-
rug….? Dan zegt dit kleine gedeelte uit onze wiebetaaltwat wel genoeg. Daarnaast is een 
welbekende quote van menig van ons tijdens de vrijdagtraining: ‘oh, ik heb zin in bier’. 

Natuurlijk kunnen we het seizoen niet afsluiten zonder een gezellige seizoensafsluiting. 
De middag begon met een potje voetgolfen, waarbij veel ballen in het water belanden 
en alle kanten op vlogen. Uiteindelijk bleek 
Gerard het beste te kunnen voetgolfen. Daarna 
was het tijden voor ‘ranking the stars’. Hier-
door leerden we elkaar nog beter kennen: 
de één gaat om 04:00 uur naar bed, de ander 
leest toch meer boeken dan gedacht en ook de 
discussie over wie de meeste volleybalschoe-

nen koopt was zeker geen makkelijke. Sarah had de meeste kennis 
over ons team en was de echte ster! De avond hebben we heerlijk 
afgesloten met een pizzarette. 

En dan volgend jaar…..

We spelen volgend jaar 1e klasse, waar niemand van ons ervaring in heeft. We hebben veel zin om te kijken 
wat voor niveau dat is, maar verder zien we wel. Saskia zal alleen gaan trainen en Lonneke komt ons verster-
ken. Onze grootste verandering gaat onze training zijn, want voor het eerst in misschien wel 10 jaar, trainen 
we niet meer op dinsdag en vrijdag, maar op dinsdag en donderdag. Dus dat wordt geen uitgebreide nazit 
meer op vrijdag. Gelukkig trainen we tot 20:30 op donderdag en hebben we daarna nog genoeg tijd voor, je 
raadt het al…… bier. 

Maar nu eerst: vakantie, beachen, skeeleren en het seizoen goed afsluiten!

Dames 1
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Dames 3 op volle touren!
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Zondag 3 juli gingen we met geheel Dames 3, inclusief coach en trainer David op 
pad om het seizoen samen af te sluiten. Wat we gingen doen stond snel vast, een 
datum vinden waarop iedereen kon lukte gelukkig ook en voor hij er zelf wat over 
te zeggen had, werd de tuin van David gekaapt voor de afsluitende barbecue.

Wat gingen we dan doen?

Milieubewust als we zijn en met een voorkeur voor iets actiefs, niet te actief na-
tuurlijk, besloten we om met elektrische scooters te gaan crossen over de Veluwe. 
In Dieren stonden onze scooters (bijna op tijd) klaar. Na een korte instructiefilm, 
waarbij vooral de groene knop werd onthouden en de maximum snelheid zeker 
niet, gingen we op pad.

Enkelen van ons hadden nog nooit op een scooter gereden we gingen 
dan ook met veel gegil van start, maar alle bochten werden uiteinde-
lijk netjes gehaald. We zoefden door het natuurgebied heen volgens 
het vastgelegde route. Mette was in charge en leidde ons via de juiste 
paden. Af en toe gingen de jonkies van de groep de verkeerde rich-
ting uit, want waarom zou je achter iemand blijven rijden die de weg 
weet,  en datzelfde groepje (wie zouden dat toch zijn?) testte ook nog 
even uit of ze wel gemist werden door ‘papa’ David als ze een tijdje 
uit zicht waren.

Na 25km, met onderweg een paar pauzes om te snacken, torens te beklimmen, Hooglander runderen te spot-
ten en om gebruik te maken van de speeltuin, waren we terug bij de Veluwse Poort in Dieren.

Op naar Brummen voor een drankje en een barbecue!

Het was perfect. Lekker weer, lekker eten, drank in overvloed. En als kers op de taart marshmallows en aard-
beien met een chocoladelaagje. Lonneke en Anja hadden alles geregeld, geweldig dames!

Namens geheel dames 3, bestaande uit Anja, Guusje, Heleen, Iris, Jet, Laura, Lonneke, Mette, Valerie en Da-
vid, een fijne zomer gewenst.



Er was eens… 
…een groepje volleyballers. Al sinds mensenheugenis speelt dit groepje op donderdagavond een potje volley-
bal. Op een dag kwamen zij op het idee samen een keer per jaar een uitstapje te maken. Eerst met de groep 
zelf, later kwamen daar ook de partners bij. Elk jaar gingen zij een keer uit om gezamenlijk te genieten van 
iets anders sportiefs dan volleybal. Ook een hapje en een drankje werd daarbij genuttigd. 

Helaas brak er een donkere tijd aan. De Romeinen waren net verslagen en de Vikingen kwamen op rooftocht. 
Het bier werd opgezopen en alles van waarde geplunderd. Gelukkig werden de vrouwen met rust gelaten en 
konden de mannen zich goed genoeg verdedigen (of verstoppen) om na jaren weer verder te kunnen volley-
ballen.

Goed, alle gekheid op een stokje. De donderdagavond recreanten hebben het jaarlijkse uitje weer gevierd! Het 
mocht en kon weer dus alle paspoorten werden verzameld, maar daar werd niets mee gedaan. Echt iedereen 
had het gevraagde identiteitsbewijs meegenomen, helaas was deze niet nodig. Er zat natuurlijk genoeg geld in 
kas aangezien er twee jaar niets gebeurd is. Maar een uitje naar het buitenland is geen avondvullend pro-
gramma, maar een weekend vullend programma. Dat kost iets meer voorbereidingstijd met 24 man.

Zaterdag 21 mei 2022 was de grote dag aangebroken. Rond 13 uur had de groep zich in Rhienderoord ver-
zameld met 16 man, alwaar een heus competitietje gespeeld kon worden. Er was publiek om elk team aan te 
moedigen, vooral opa Paul werd flink toegejuicht. Na negen wedstrijdjes werd de boel weer opgeruimd om 
na een korte pauze per fiets te verzamelen bij de rotonde naast Martens Caravans. Voor sommigen nog een 
hele zoektocht.

Eenmaal (bijna) compleet, iemand had het idee opgevat dat een half uurtje later verzamelen ook geen pro-
bleem zou zijn, vertrok de groep fietsend richting Zutphen. Zelfs op de oude IJsselbrug had één iemand nog 
steeds het idee dat we er met z’n allen ingeluisd werden en via de nieuwe IJsselbrug wel weer terug zouden 
fietsen richting Brummen. Helaas opa, het zou later in de avond weer een fietstocht terug worden.

Uiteindelijk kwam de hele groep toch weer bij elkaar op het finalepunt; de Kings and Queens te Zutphen. 
Eerst even bijkomen onder genot van een drankje waarna de hele groep in 8 teams verdeeld werd. Elk team 
bestond uit 3 mannen of 3 vrouwen, welke het tegen elkaar konden opnemen op de bowlingbaan en de pool-
tafels. 

Hoewel het bowlen voor iedereen wel duidelijk was, moesten de regels van het poolen nog even worden uit-
gelegd. Iets met hele en halve ballen, een zwarte bal, pockets en de stokken worden keus genoemd. De lakens 
bleven heel, de bowlingbaan had echter wat extra deuken gekregen, maar al met al vond iedereen het erg leuk 
om eens een keer te bowlen en te poolen.
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Alle teams hebben een uur gebowld en een uur 
gepoold onder het genot van warme hapjes en 
koude drankjes. Na deze inspanningen werd het 
eten geserveerd. Een top buffet met verschillende 
soorten vlees, aardappels, sauzen, brood en salade. 
Als die Vikingen er nu nog waren geweest hadden 
ze ook een hap mee kunnen eten, want het was er 
in overvloede. 

Na het eten kwam de prijsuitreiking. Aangezien 
het van te voren al duidelijk was dat de dames de 
spelen in de avond zouden winnen (in het verleden 
behaalde resultaten bieden zeker wel garantie voor de 
toekomst), gezien de hoge mate van valsspelerij, wer-
den de resultaten van de volleybalcompetitie in de 
middag gevierd. Het winnende team werd beloond 
met een heuse wisselbeker en persoonlijke cadeaus. 

Uiteindelijk komt aan al het leuke toch een einde, 
zoals alle uitjes ook dit keer werd de avond besloten 
met de ‘koffie van Karel’. Na de koffie is het einde in 
zicht, tenminste voor sommigen. Een paar bleven 
achter onder het mom ‘nog eentje dan, nog eentje 
dan, en dan gaan we naar huis…’. Of dat naar huis 
gaan er nog van is gekomen is nog steeds een groot 
mysterie, sindsdien is er eentje nog niet terug op de 
training geweest…

 De donderdagavond recreanten

Verandering rondom de media
Wij willen jullie graag wat meer informatie over het media gedeelte van de vereniging geven.
Het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat het media gedeelte van de vereniging soms wat stroef verloopt. We 
willen hier komend jaar verandering in gaan brengen. Allereerst is er een verandering voor komend seizoen 
rondom de time out. De time out wordt gemaakt door Iris en zou verwerkt worden door Guusje. We kijken 
er naar uit om komend seizoen vier mooie, maar vooral volle blaadjes met leuke stukken aan te leveren. 
Hiervoor hebben we dan ook een plan en dit zal komend seizoen duidelijk worden! Helaas heeft Erna ervoor 
gekozen om na dit seizoen te stoppen met de time out. We willen haar enorm bedanken voor haar werk de 
afgelopen jaren. 

Daarnaast is de website een belangrijk deel van de vereniging. Marleen is hier voor verantwoordelijk en zal 
ondersteund worden door Lonneke. Het PR gedeelte zal door Mette gedaan worden met ondersteuning van 
Lonneke en dan vooral door het maken van mooie foto’s! De instagram en facebook moeten we ook niet 
vergeten, want dit is in deze tijd onmisbaar. Dit wordt opgepakt door Lonneke met ondersteuning van Iris en 
Guusje. 

Wij kijken er allemaal naar uit om samen het media gedeelte van Bruvoc op te pakken!

Groetjes Lonneke, Mette, Guusje, Marleen en Iris



We zijn er weer….!
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Er is veel gebeurt in de afgelopen twee jaar. Corona heeft de wereld in zijn greep gekregen en dat is niet meer 
uit te wissen. Het heeft ons doen beseffen, dat alles relatief is en niets vanzelfsprekend. Dus laten we gaan 
volleyballen tot we erbij neervallen en er ook nog van genieten. Afgelopen competitie is krakend en piepend 
over de eindstreep gekomen. Niemand heeft gewonnen maar ook niet verloren en we doen het volgend jaar 
nog een keer. 

Afgelopen seizoen is traditioneel afgesloten met een “bedrijfsuitje”. Met 
veel enthousiasme is het gehele team van Heren recreanten richting Zutp-
hen getrokken. Kings & Queens blijkt een sport bar te zijn met veel soorten 
ballen. Ballen op lakens en hout. Ballen zonder en met gaatjes. Gelukkig 
kun je er ook darten en daar gebruiken zij geen ballen voor. Een sport bar 
met veel soorten bier en gefrituurde versnaperingen voldoet niet geheel 
aan het beeld van een sportief evenement. Wist je dat bier bowlingballen 
laat stuiteren? 

De tweede stop is sushi eten bij Hai. Veel mannen rond de tafel, die wel wat lusten. Sommige hadden wat last 
van het eerder genuttigd bier bij Kings & Queens. Ze keken een beetje wazig en waren minder spraakzaam. 
Eindelijk vol en op naar de derde stop.

Een tuin met overkapping om de dag af te sluiten. De wazige blikken verdwenen, daar de ogen dicht gingen 
voor de resterende avond. Gelukkig is hij onder begeleiding naar huis gebracht.

Volgend jaar sluiten we af met een survivalweek te Belarus.

Naast volleybal is het ook weer mogelijk om andere activiteiten te ontplooien. In de planning stond zeevissen 
te Harlingen. Hoge verwachtingen en een groepje Neanderthalers op een schip. Natuurlijk wordt hiervoor 
een heel weekend vrijgemaakt en hoort de voorpret erbij. Op zaterdag heerlijk relaxt aankomen en de lokale 
brouwerij bezoeken. Na al dat drinken gezamenlijk eten en de lokale kroeg onveilig maken. Waarschijnlijk 
hebben wij een levenslang toegangsverbod en zijn onze signalementen verspreid.

Vroeg in de ochtend aangekomen in het hotel en slapen. Mijn kamergenoot moest een uur later zijn volle 
blaas aandacht geven. In het donker op zoek naar het toilet, maar de verkeerde deur kiezen. Staat op de gang 
en hoort de deur in het slot vallen. Met alleen een boxershort en volle blaas op de gang is geen pretje, dus 
op de deur kloppen. Natuurlijk wordt die Amsterdammer niet wakker en dan maar wat harder bonken. De 
Duitsers ernaast vlogen direct in het gevechtsputje, want dat zijn ze nu eenmaal gewend. Niemand reageert, 
dus op zoek naar een andere oplossing. De receptie is gebarricadeerd en heeft hij al zijn militaire ervaringen 
moeten inschakelen. Zoeken naar een kaart en dan gaat ook nog het alarm af. Alarm negeren en met de mas-
terkaart terug naar de kamer. Hij is netjes opgevoed, dus pakt zijn eigen kaart en brengt de master terug naar 
de receptie. Het alarm schelt voor de tweede keer, maar daar trekt hij zich wederom niets van aan. Eindelijk 
in bed en de volgende ochtend krijgen de dames bij de receptie een biecht van zijn nachtelijke dwaling.
Gelukkig hebben de camera’s alles gezien en is het filmpje een lokale knaller.
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Om 10.00 uur de boot op en uitvaren. Veel wind en regen mag de pret niet drukken, onze kater wel. Gelukkig 
duurt het niet lang en zijn we volop de vissen aan het voeren. Al snel hebben we het trucje onder de knie en 
vliegen de vissen ons om de oren. Toen het tijd was om te vertrekken, bleek het schip op een zandbank vast 
te zitten. Dit was de schipper, in 35 jaar, pas twee keer overkomen en natuurlijk is de derde keer bij ons. Er zit 
niets anders op dat te wachten op vloed. 

Volgend jaar gaan we zeevissen bij Hawaï.

 
Stel je viert je verjaardag en velen van Bruvoc zijn aanwezig. Er is een select groepje dat graag, op ludieke 
wijze, de boel op stelten zet. Dit groepje heeft een plan en maken uitnodigingen voor een poolparty. Op de 
enveloppen komen de namen van de genodigden. Tijdens het feest dient het feestvarken de enveloppen uit 
te delen, zonder te weten wat er op papier staat. Hij vindt de actie zo leuk dat de poolparty, een jaar later, 
doorgaat. Om 16.00 uur verzamelen voor de sterke verhalen en BBQ. Natuurlijk is het prachtig weer en is 
het zwembad snel gevuld met het selecte groepje. Muziek, mooi weer, volle maag, bierpong, meer drank en 
sigaren zorgen voor een goede sfeer. De vuurkorf ontbreekt ook niet en al snel ligt het groepje “Full Monty” 
in het water. Weer droog en gekleed gaat het feest verder. De buren zijn gelukkig op de hoogte, want drank 
versterkt de stembanden en Hazes blijkt ook op het feest te zijn. Ik weet niet meer hoe het kwam, maar de 
tweede “Full Monty” was een feit. Weer droog en opnieuw de kleren aan gaat het feest verder. Er komen meer 
mensen spontaan aan en natuurlijk bleef hun de zwembadscene niet bespaart. 

Het begin van deze zomer is goed begonnen en laten we de trend doorzetten. Ik wens iedereen een fantasti-
sche zomer met veel ballen, zeevissen en poolparty’s toe.

Milko Antenbrink
Aanvoerder van het Full Monty-team 
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