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Apollo 8, Borne 

Volleybal in het hart van Twente 

Technische commissie & Opleiding  
 

Samenstelling 

- TC Dames,  

o prestatieteams: Sabine Zander 

o breedte teams: Stef Vugteveen 

- TC Heren: 

o Prestatie- als ook breedteteams: Abe Talsma & Gäby van der Linde 

- TC Jeugd: 

o Jongens: Erwin Wes 

o  Meisjes: Linda Bults, Lesley Remerink, Miranda Bloemhof, Sabine Zander 

- Jeugdcommissie: Gäby van der Linde, Janneke van Dijk & Rinie Breteler 

- Recreanten commissie: Esther Tijhuis 

- CMV-afdeling: Cindy Kruize  

- Opleiding: Joost Boonstra 

Binnen Apollo 8 waren in het seizoen 2018-2019 de volgende teams actief: 

- Dames selecties 4 teams 

- Dames breed 8 teams 

- Heren selectie 2 teams 

- Heren breed 5 teams 

- Meisjes jeugd 13 teams 

- Jongens jeugd 3 teams 

- Recreanten Dames 4 teams 

- Recreanten Heren 1 team 

- CMV 20 teams 

Verantwoordelijkheden TC 

De TC is verantwoordelijk voor het beleid en de indeling van de senioren, recreanten- en de jeugdteams op 

wedstrijdniveau. Uiteraard is er afstemming over de indeling en overige technische zaken tussen de 

desbetreffende trainers van de teams en de TC. Door de nieuwe TC samenstelling is er voor gekozen voor een 

andere indeling bij de TC. De voorzitter is daarbij deel gaan uitmaken van het bestuur. Binnen de TC is gekozen 

voor een CMV-, jeugd- (meiden & jongens); Dames- en een Herenlijn. Per lijn is er een iemand binnen de TC 

verantwoordelijk voor deze lijn. Bij elke lijn vallen zowel de prestatie- als ook de breedteteams. 

Doel TC 

Net als voorgaande jaren is ons doel: spelers/speelsters helpen zich te ontwikkelen in volleybal zodat ze beter 

in staat zijn wedstrijden te spelen. Dit vanuit het oogpunt van plezier voor speler, coach en trainer. De 

technische commissie zoals hierboven genoemd maakt elk jaar een overwogen keuze wie in welk team 

ingedeeld wordt. De TC heeft de afgelopen periode regelmatig face to face overleg gehad met de trainers en 

teams van de vereniging. Dit om te horen hoe de trainingen en wedstrijden verliepen gedurende het seizoen. 
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Volleybal in het hart van Twente 

TC Dames 

Dames 1 heeft zich dit seizoen goed weten te handhaven in de eredivisie. In de degradatiepoule zijn ze eerste 

geworden. Daarnaast waren ze finalist bij de landelijke bekerwedstrijd. Dames 2 is dit seizoen kampioen 

geworden in de tweede divisie, aankomend seizoen gaan ze eerste divisie spelen. Dames 3 speelde een goed 

seizoen en is 5e geworden in de promotieklasse. Dames 4 heeft een knappe prestatie neergezet door kampioen 

te worden, met 8 punten voorsprong op de nummer 2, in de eerste klasse en gaat aankomend seizoen 

promotieklasse spelen. Dames 5 heeft zich dit seizoen goed weten te handhaven in de eerste klasse en is 7de 

geworden. Dames 6 behaalde dit seizoen een  6de plaats in de tweede klasse. Dames 7 werd 5de in de tweede 

klasse en Dames 8 handhaafde zich met een 6de plek in de tweede klasse. Dames 9 had een spannend seizoen 

waarin 4 teams tot op het laatste moment kampioen konden worden, waarbij dames 9 uiteindelijk met een 4de 

plaats in de derde klasse is geëindigd. Dames 10 is dit seizoen kampioen geworden op ruime voorsprong (10 

punten) van de nummer 2, hierdoor spelen er volgend seizoen 4 teams in de tweede klasse. Dames 11 werd 7de 

in de vierde klasse en nieuwkomer Dames 12 behaalde een 10de plaats. 

TC Heren 

In het afgelopen seizoen hadden we 6 herenteams. Het seizoen van H1 werd afgesloten met een 

verdienstelijke tweede plek in de tweede divisie. H1 heeft lang aan kop gestaan in de 2e divisie. Het was een 

lange en spannende strijd, maar uiteindelijk hebben de mannen geen promotie toen geen promotie weten af 

te dwingen. Doordat streekgenoot Set-Up ‘65 noodgedwongen de plaats in de 1e divisie op heeft moeten 

geven, mogen de heren van Apollo 8 zich alsnog 1e divisionist noemen komend seizoen. Net zoals afgelopen 

jaar zal Rob Smienk dit team trainen en coachen. Rob Honigh heeft zijn stokje overgedragen voor komend jaar 

aan Rob Sauer. Daarmee blijven het 'Rob²' behouden binnen H1. 

H2 kwam afgelopen seizoen uit in de promotieklasse, te samen met H3. Maar al snel was duidelijk dat H2 de 

uiteindelijke kampioen zou worden en daarmee een plek in de 3de divisie veroverde. Zij hebben deze plek 

uiteindelijk 'afgestaan' voor de komende competitie aan het nieuwe H2 (opleidingsteam) van Apollo 8. Dit 

team onder leiding van Henny Boevink zal trachten zich te blijven handhaven in de 3e divisie, maar vooral ook 

jeugdige spelers op te leiden tot waardevolle spelers voor het H1 team. 

Zoals gezegd kwam H3 ook uit in de promotieklasse. Het was een zwaar en moeilijk jaar voor dit team, welke 

was gevormd met tal van spelers uit diverse andere teams, en van andere verenigingen. Het was tot het eind 

spannend, maar men heeft zich uiteindelijk kunnen handhaven in de promotieklasse. Wel hebben we afscheid 

moeten nemen van Nico de Vries en Rob Honigh. Voor komende competitie gaat Hennie Boevink deze taak op 

zich nemen. 

H4 heeft afgelopen seizoen top gedraaid en vooral daarmee top gepresteerd. Al langere tijd draaiden zij mee in 

de top 3 van de 1e klasse. Het is het team (o.l.v. Harrie van de Riet) uiteindelijk gelukt om een plek in de 

promotieklasse te behalen! Voor komend seizoen krijgen zij als trainer Rob Sauer. 

H5, ons échte seniorenteam, heeft zich kunnen handhaven in de 2e klasse. Oftewel de doelstelling van het team 

is daarmee bereikt. Het was wel spannend want ze zaten in dezelfde competitie als H6. Dit team (o.l.v Marc van 

Harten) is gepromoveerd uit de 2e klasse en komt komend seizoen uit in de 1e klasse. En ook dit seizoen zullen 

zij getraind en gecoacht gaan worden door Marc van Harten. Echter…dit nieuwe H5 team krijgt er wel een extra 

training bij waarop vooral op techniek getraind zal gaan worden. Hiervoor hebben we Casper Haanappel bereid 

gevonden om dit te doen. 

Terugblikkend 

Een bewogen, sportief en vooral enerverend seizoen, waarbij er uiteindelijk veel bereikt is. Van de zes 

herenteams zijn er vier teams gepromoveerd, en de andere twee teams hebben zich (gelukkig) kunnen 

handhaven. Wij, TC Heren, zijn erg trots op de inzet van spelers en trainers en danken hun dan ook voor hun 

inzet van het afgelopen seizoen! 
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Volleybal in het hart van Twente 

TC-jeugd meisjes 

MA1 had zich gelijk geplaatst voor de hoofdklasse, de eerste helft werd het team 5de waardoor het zich 

handhaafde in de hoofdklasse, de tweede helft van de competitie zijn ze als tweede geëindigd. MA2 plaatste 

zich voor de eerste klasse, waar ze de eerste helft 6de zijn geworden en de tweede helft 4de zijn geworden. MA3 

kwam uit in de derde klasse waar ze de eerste helft 10de en de tweede helft 6de zijn geworden. 

MB1 behaalde de hoofdklasse waar ze de eerste helft kampioen zijn geworden en promoveerden naar de 

topklasse, waar ze tweede zijn geworden. MB2 had knap geplaatst voor de hoofdklasse, daar werden ze zesde 

waardoor ze de tweede helft van de competitie uitkwamen in de eerste klasse en daar werden ze 5de. MB3 

werd de eerste helft 5de in de tweede klasse en 11de in de tweede helft. MB4 is uitgekomen in de derde klasse 

en werd respectievelijk 4de en 5de.  

Meisjes C1 behaalde de hoofdklasse en werd de eerste helft 2de waardoor ze zich plaatsten voor de Topklasse. 

De tweede helft eindigden ze ook op de tweede plaats. MC2 kwam uit in de tweede klasse en behaalden de 

eerste helft van de competitie een 2e plek, in de tweede helft (ze gingen in de tweede helft als MC3 spelen) 

werd dit team kampioen! MC3, opleidingsteam, werd de eerste helft kampioen in de tweede klasse, ze 

promoveerden hierdoor naar de eerste klasse (als MC2) en daar werden ze de tweede helft 5de. MC4 kwam uit 

in de derde klasse en werd de eerste helft 4e en in de tweede helft van de competitie is dit team kampioen 

geworden met 11 punten voorsprong op de nummer 2! M5 en 6 kwamen beide uit in de derde klasse. MC5 

werd de eerste helft 7e en de tweede helft 8e, MC6 werd de eerste helft van de competitie 10e en behaalde 

tweede helft een 9e plaats. 

TC-jeugd jongens 

Afgelopen seizoen hadden we drie jongensteams voor de jeugd, te weten: C-jeugd (2 teams) en A- jeugd (1 

team). Alle drie de teams hebben goed gepresteerd in de klasse waar ze in uit kwamen. JC1 (olv Mats Klein 

Teeselink en Bram van der Linde) en JC2 (olv Tobias Lansink en Bas Haar) kwamen elk in hun eigen klasse goed 

mee. En wisten zich dan ook te handhaven na de eerste helft van de competitie. Dit hebben ze tot het einde 

van het seizoen weten vol te houden. Beide teams komen komend seizoen uit in de 1e klasse. JC1 zal getraind 

en gecoacht worden door Mats Klein Teeselink en JC2 door Mette van der Linde. 

JA1 kwam uit in de 1e klasse. Maar al snel bleek dat ze veel in hun mars hadden. Dat resulteerde erin dat ze na 

december in de hoofdklasse uitkwamen. En zelfs in de hoofdklasse lukte het hen om in april wederom het 

kampioenschap op hun naam te zetten. Alle dank gaat hierbij ook uit naar Rick Nelissen, die als vaste trainer en 

coach, samen met de jongens deze prestatie heeft neergezet. Wel hebben we afscheid moeten nemen van Rick 

Nelissen bij JA1. Voor komende competitie gaan Bas Haar & Casper Haanappel de trainingen en wedstrijden op 

zich nemen. Komend seizoen komt er nieuw team bij, en wel JB1. Dit team zal getraind gaan worden door 

Harrie van de Riet, en de coaching zal gebeuren door Derk Tenniglo. 

Groei heren-/jongenslijn 

In het afgelopen seizoen is er niet alleen een groei geconstateerd bij de herenteams, maar ook de jongensteam 

zijn gegroeid. Dat er meer jongens (en heren) bij Apollo 8 zijn komen volleyballen is een mooie beweging om te 

zien. Van de mini’s tot en met het eerste herenteam, overal komen er aanmeldingen bij. Hierdoor kan Apollo 8 

volgend jaar op elke niveau in de jeugd een goed jongensteam neerzetten. Hiermee breekt de club met de 

regionale en landelijke trend dat het heren- en jongensvolleybal in een neerwaartse spiraal zit. We willen 

ervoor zorgen dat jongens en heren van elk niveau welkom zijn bij Apollo 8, om samen verder te bouwen aan 

deze mooie vereniging. 
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Volleybal in het hart van Twente 

Nederlandse Open Club Kampioenschappen (NOJK) 

Ook dit seizoen werd er weer gestreden om het Nederlandse kampioenschap. We hebben met 6 teams 

ingeschreven nl. JA, MA, MB, MC, cmv meisjes en cmv jongens. De meisjes CMV en B plaatsten zich voor de 

finaleronde. Een knappe prestatie. Beide teams werden 5de van Nederland.  

CMV 

De CMV heeft op elk niveau teams kunnen inschrijven. Net als vorig seizoen waren het de eerste helft 19 teams 

en de tweede helft 20 teams. De eerste helft was er één kampioen N3.1 en de tweede helft van de competitie 

waren er drie kampioenen, N3.1, N3.3, en N4.1.  

Jeugd Commissie 

Ook de jeugdcommissie heeft afgelopen seizoen weer prima gefunctioneerd en zonder deze vrijwilligers is het 

niet mogelijk om de jeugdteams goed competitie te laten spelen. De werkzaamheden bestaan o.a. uit team 

map actualiseren en uitdelen, spelerskaarten verzamelen en uitdelen, fluitbewijzen regelen, organiseren 

ouderavonden en plannen en uitvoeren van de rondjes langs de velden. Dit seizoen zijn er nieuwe leden bij 

gekomen en gaat Gaby van der Linden haar taken overdragen vanwege haar nieuwe functie binnen Apollo 8, TC 

Heren. Daarnaast ondersteunen van de diverse toernooien en activiteiten door verschillende personen die wel 

eenmalig willen helpen. 

Opleidingen 

Door allerlei omstandigheden zijn er dit seizoen weinig clinics en opleiding sessies gehouden. 

Andere Activiteiten en evaluatie 

- In seizoen 2018-2019 zijn er weer een aantal teams bijgekomen: 1 dames team, 1 meisjes team en 1 

herenteam. Er is 1 recreantenteam minder, recreanten mix. 

- Voor alle teams konden we uiteindelijk trainers en coaches vinden. Een zeer groot compliment gaat 

dan ook naar al die trainers, assistent trainers en coaches die elke week en bijna elke zaterdag in de 

sporthal staan om onze leden van oefenstof te voorzien en de teams te coachen in hun vrije tijd. Ook 

een woord van dank aan alle ouders die de teams gecoacht hebben omdat er geen vaste coach was. 

En niet te vergeten de ouders die onze cmv teams hebben begeleid op de zaterdagochtenden soms in 

alle vroegte ergens in Twente. Hartelijk Dank!! 

- Er is 1 trainersbijeenkomst georganiseerd. 

- Ondersteuning vanuit Apollo bij school activiteiten o.a. schooltoernooi en sportdag. 

- Een 8-tal trainingen voor de BSO-kinderen 

- Actief bij de Sportinstuif in februari. 

- Op de vrijdagmiddag zijn er weer extra trainingen voor MA1, MB1, MC1 en MC3 georganiseerd onder 

leiding van Brahim Abchir en geassisteerd door o.a. een aantal speelsters van D1. 

- Om nog meer te kunnen verbeteren en meer activiteiten goed te kunnen uitvoeren is het nodig dat de 

bezetting van de TC en Opleiding uitgebreid wordt. Hierbij denken wij aan: 

o TC-meisjeslijn prestatielijn: 1 persoon 

o Opleidingen: 1 extra persoon 

Voor komend seizoen 2019-2020 zijn door de TC de volgende doelen opgesteld: verbeterde en transparantere 

communicatie, saamhorigheid en opleiding trainers. Daarnaast gaan we ook kijken naar het huidige technische 

beleidsplan en gewenste aanpassingen doorvoeren. 
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Volleybal in het hart van Twente 

Commissie dames 1 
 

Algemeen 

De commissie heeft als opdracht alle zaken die samenhangen met het spelen van dames 1 in de eredivisie te 

faciliteren en te regelen. Dit betreft het professioneel neerzetten van het management van het team 

bestaande uit trainers, manager, datascout en fysio. Het samenstellen van een team dat aantrekkelijk volleybal 

speelt. De organisatie van de wedstrijden waarbij er een floorcommissie is en afstemming met de 

wedstijdleiding. 

Deze commissie zorgt ook voor de materialen voor de spelers, staf en trainers als ook huisvesting voor de 

spelers die daarop aangewezen zijn. De commissie zorgt voor het binnenhalen van sponsorgelden en andere 

financiële middelen om in de eredivisie te kunnen spelen.  

In 2018-2019 is de commissie gestart en zijn commissie leden gezocht. Het is een commissie in opbouw met de 

uitdagingen die daarbij horen. Komende jaren zal de commissie haar werkzaamheden verder uitbouwen om de 

taken en verantwoordelijkheden ter hand te nemen. 

Gezocht is naar een nieuwe voorzitter voor de commissie en die taak zal Bart Velner gaan oppakken. Omdat 

Antoinette Postuma tot de staf van het D1 team toetreedt zal er een nieuwe manager spelerszaken worden 

gezocht.  

De commissie is verantwoordelijk geweest voor de volgende zaken: 

 Regelen van alle zaken rond D1 

 Samenstellen team in samenspraak met trainers, contracten en afspraken 

 Samenstellen team van trainers, scout en staf, contracten en afspraken 

 Wedstrijd entertainment 

 Sponsoring D1  

 Bijdrage van team en staf aan Apollo8 clubgevoel en activiteiten 

 Materialen voor spelers, trainers en staf D1 

 Regelen van fysio en kracht 

 Contacten met Business club en Vrienden Van Apollo8 

 Contacten met Nevobo eredivisie 

 Jaarlijkse aanvraag licentie in samenwerking met bestuur 

 Meewerken aan het verkrijgen van sponsoring. 

 Bijdrage vanuit D1 voor de ontwikkeling en gezonde sportcultuur van de vereniging 

 Commissie is dit jaar gestart en rollen en taken worden uitgewerkt en opgepakt.  
 

Bezetting van de commissie: 

 Voorzitter, Martin Reesink 

 Vicevoorzitter, vacature 

 Juridische en financiele zaken, Kirsten Kruize 

 Sponsoring, Marc van Harten 

 Spelerszaken, Antoinette Postuma 

 Entertainment, Jos Brangert 
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Binnen de commissie zijn er specifieke taken neergelegd bij: 

 Floorcommissie, Ineke Reesink 

 Materialen D1, Jacqueline Holsink (tijdelijk, is een vacature) 

 Communicatie D1 voor social media en pers, Loes Hilbrink en Maarten Hulsman 

 Apollo 8 Woning spelers, huismeester Henk Adams 
 

 

Recreantencommissie  
Afgelopen jaar hebben er 4 dames teams, 2 heren teams meegedaan aan de competitie, verder is er nog 1 

dames team dat alleen traint. De teams zijn als volgt geëindigd: 

1e klasse 

Dames 1: 9e plaats 

Dames 2: 5e plaats 

3e klasse 

Dames 3:  5e plaats 

Dames 4: 3e plaats 

2e klasse 

Heren1: Kampioen 

Heren 2: 7e plaats 

Alle teams zijn netjes in de klasse gebleven en heren 1 Kampioen 

Voor aankomend seizoen hebben we wel weer 4 dames teams, 2 heren teams die competitie gaan spelen. 

Helaas zal het dames team wat alleen trainde op de dinsdagochtend worden opgeheven daar er niet meer 

genoeg dames waren om te trainen. 

Het recreantentoernooi was ook weer een groot succes. Met over twee avonden maar liefst 32 teams die de 

strijd met elkaar aangingen. We merken dat elk jaar er toch nog meer animo is dan het jaar ervoor. Het blijkt 

dus maar dat het een blijvertje is en dat de organisatie goed voor elkaar is 

Vanaf het huidige seizoen heb ik mijn taken neergelegd en zal mijn functie worden overgenomen door Johan 

Visser. Ik wens hem veel succes. 

 

PR & Communicatie  
In het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd binnen onze vereniging. Ons 50-tig jarig jubileum, handhaving in 
de eredivisie van D1, bekerfinale D1, diverse kampioenschappen, presentatie op de herenlijn en alle nieuws 
vanuit de vereniging en ook de wekelijks vele volleybalwedstrijden in de Veste. Vanuit de PR commissie is hier 
op verschillende wijze in ondersteund.  
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Jubileum 
Speciaal voor ons Jubileum is een logo gemaakt en in de hal zichtbaar. Shirts zijn ontworpen en verkocht. Ook 
bierviltjes voor in het sportcafé en voor de uiting van de jubileumactiviteiten posters en leaflets.  
 
Seizoensmagazine 
Evenals voorgaande jaren is opnieuw het seizoensmagazine uitgebracht. Een magazine dat aandacht geeft aan 
verschillende facetten van onze vereniging. Het magazine bevat een aantal vaste onderdelen zoals de 
teamfoto’s van het eerste heren- en damesteam, twee grote interviews met trainers en de fotopagina. Ook 
komend seizoen krijgen de leden weer een magazine in de bus.  
 
Infobulletins 
De wekelijkse infobulletins waren ook weer te lezen op de tribunes van De Veste.  
 
Interne communicatie 
De leden worden via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de club. Deze wordt 
via de mail naar de leden verspreid. De input wordt geleverd door de pr commissie zelf, maar ook andere 
commissies leveren content aan. Ook komend seizoen ontvangen de leden met regelmaat een nieuwsbrief. 
  
Nieuwe Website en meer en betere Social Media 
De website wordt steeds meer bezocht. De PR commissie probeert de site zo actueel mogelijk te houden. De 
content op de site is heel divers. Van fotoalbums tot wedstrijdverslagen. Van trainingsroosters tot 
persberichten.  De meest bezochte pagina binnen de site is die van Dames 1. Dat is ook logisch omdat er elke 
week een verslag met foto’s wordt gepubliceerd. Apollo 8 heeft een eigen facebookpagina. Daarnaast heeft 
Dames 1 een facebookpagina en onze eigen Aapollo ook.  
Met ruim  814 vrienden wordt de vereniging goed gevolgd. De berichten die veel worden geliked en gedeeld 
zijn vooral berichten die met wedstrijden en prestaties van teams te maken hebben. Meeste succesvolle 
berichten waren ten aanzien van ons jubileum en de bekerfinale van Dames 1. Ook het NOJK heeft veel mensen 
via Facebook bereikt. En het nieuwsbericht dat wij, in tegenstelling tot de landelijke trend, een groeiende 
jongenslijn hebben is gezien door ruim 2.200 mensen. Infobulletins zijn dit jaar helaas alleen voor Dames 1 
geweest. Andere teams zijn door bezetting niet rond gekomen. Seizoensmagazine is helaas niet in de bus 
terecht gekomen. In plaats daarvan is er gekozen om het te laten ophalen in De Veste. Komend seizoen is het 
de bedoeling dat deze weer rond bezorgt wordt. Tot slot is het gelukt om de website ter vernieuwen en is nu 
nog informatiever, beter leesbaar zowel op laptop als mobiele telefoon. 
 
Fotografie 
Bij fotografie ontbreekt coördinatie, hierdoor is minder gefotografeerd dan de wedstrijden van Dames 1. Mede 
dankzij Rudy van ’t Rood. Halverwege het seizoen heeft Frank Oortwijn zich gemeld als nieuwe fotograaf voor 
Dames 1. Onze fotografen hebben het afgelopen jaar wel sprekende beelden vastgelegd van ons jubileum en 
de activiteiten. 
 
Overige ondersteuning 
Naast de hierboven reguliere middelen heeft de PR commissie ook bij andere evenementen geadviseerd en 
ondersteund. Denk daarbij aan de Rabo clubkasactie, alle kampioenwedstrijden, jubileumactiviteiten en de 
promotie van herenlijn, jeugdlijn en dameslijn. Ook werden verschillende persberichten verzonden.  
 
Bezetting 
Commissie zoekt versterking en heeft die deels gevonden. Nu Anke Remmers a.i. en daarvoor Martin Reesink 
hebben het voorzitterschap op zich genomen. Wens is om een nieuwe voorzitter te hebben en versterking daar 
waar we in communicatie willen groeien. 
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To do komend jaar 
Commissie is bezig met het verder uitwerken van de jaarkalender en heeft een eerste bijeenkomst gehad om 
het communicatiebeleid opnieuw neer te gaan zetten. Hier zal komend jaar een vervolg aan worden gegeven. 
 
Sportcafé 
Vanuit de commissie is ondersteuning verleend richting Stichting Sporthal de Veste om tot een verbetering van 
de inrichting van sportcafé te komen, dit om sfeer te verhogen en geluidskwaliteit te verbeteren. Ontwerp is 
gereed, nu mag het de besluitvorming in. 
 

Vrijwilligerscommissie 
De vrijwilligerscommissie bestaat uit Helma Stam en Jacqueline Holsink. Daarnaast zijn Linda Middelton en 

Joost Boonstra verantwoordelijk voor het inplannen van de vrijwilligers voor het sportcafé en Mieke van Schoot 

is de coördinator van de schoonmaak(vrijwilligers). 

1. Er is  regelmatig overleg geweest tussen de vrijwilligerscommissie en vertegenwoordigers van de Veste 

en de beheerders. 

2. Begin september 2018 is een takenmarkt georganiseerd.  Daar zijn ongeveer 20 vrijwilligers geworven, 

o.a. voor kaartverkoop D1 (nieuw opgezet), training, PR, bar en schoonmaak 

3. Alle vrijwilligers hebben in januari een presentje ontvangen (cake van bakker Koehorst, deels 

gesponsord) als blijk van waardering voor hun inzet voor onze vereniging.  Op 30 augustus vond het 

jaarlijkse vrijwilligersfeest plaats. 

4. Omdat vanuit het bestuur signalen kwamen dat een aantal commissies onderbezet zijn en er teveel 
werk bij te weinig mensen ligt is in de maanden januari / februari 2019, samen met het bestuur, een 
campagne opgezet; Apollo 8.0…..wij zoeken jou ! 
Er werd een avond voor alle aanvoerders en commissievoorzitters georganiseerd waarbij inzicht werd 

gegeven en gevraagd werd mee te denken. Daarnaast werd op 2 zaterdagen op de tribunes en in het 

sportcafé contact met ouders gezocht om hen deelgenoot te maken van de problemen.   

Het was een geslaagde campagne. Er werden nieuwe vrijwilligers geworven en de meeste commissies 

zijn weer voldoende bezet.  

         6.   Renate Jansink werd bereid gevonden om de vrijwilligers te registeren in Sportlink. 

7.    Apollo 8 heeft ongeveer 250 vrijwilligers. 

VSK 
Afgelopen seizoen is de scheidsrechterscommissie aan het begin van het seizoen uitgebreid met Dirk Huising en 

halverwege het seizoen met Hennie Oude Egberink. Beiden hebben zich min of meer spontaan aangemeld bij 

de vereniging, omdat ze nog wat tijd en expertise over hadden. 

Aan het begin van het seizoen hebben we een bijeenkomst gehad  met die Regioscheidsrechters, die hier 

gehoor aan gaven. 
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In de voorbereiding op het seizoen heeft Anneke Hoppenbrouwer de 1e helft van het seizoen de aanwijzing van 

de scheidrechters verzorgd. 

Hierbij is voor het eerst voor de hele vereniging gekozen voor een aanwijzing per team, waarbij de teams zelf 

konden invullen wie er wanneer ging fluiten. Dit heeft in de meeste gevallen goed uitgepakt en we willen de 

aanwijzing daarom op deze manier voortzetten. Het zorgt voor flexibiliteit binnen de teams voor de aanwijzing 

en stimuleert tevens het gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel per team. 

De 2e seizoenshelft is aangewezen door Dirk Huising i.s.m. Anneke Hoppenbrouwer. 

Het systeem van aanwijzen per team ging over het algemeen redelijk goed, maar liep m.n. door 

“schoonheidsfouten” in de aanwijzing en communicatie” bij een aantal wedstrijddagen een beetje stroever. 

Uiteindelijk zijn wel alle wedstrijden die gespeeld moesten worden, ook voorzien van een scheidsrechter, met 

dank aan hen die hieraan hebben bijgedragen. 

De opkomst-bewaking werd gedurende het seizoen grotendeels uitgevoerd en afgewikkeld door Dirk Huising. 

Daar waar nodig werd een niet opkomende scheidsrechter gevraagd naar de reden. Om dit verder te 

perfectioneren, willen we hier komend seizoen nog strakker op gaan sturen. 

Hoewel dit, zoals eerder is aangehaald, een goed systeem is, waarbij spelers hooguit een paar wedstrijdjes per 

jaar fluiten, is dit niet een systeem, waarbij spelers veel ervaring op doen als scheidsrechter of juist plezier te 

krijgen in het fluiten. 

Willen we scheidsrechters gedurende een seizoen de gelegenheid kunnen geven om tussentijds een PVB VS 3 

af te leggen, zullen we hierop voor enkelen wel een uitzondering moeten maken, anders komen ze niet aan het 

gewenste aantal wedstrijden voordat ze op kunnen voor een PVB. 

Momenteel hebben wij  6/7 regioscheidsrechters, die fluiten in zowel de 3e Divisie als in de Promotieklasse en 7 

scheidsrechters die alleen fluiten in de Promotieklasse. 

Daarnaast hebben we “op papier” 67 scheidsrechters die t/m 1e klasse mogen fluiten en 136 scheidsrechters 

die t/m 3e klasse mogen fluiten. 

Hierbij moet rekening worden gehouden met een klein percentage “vervuiling” ( mensen die wel op papier 

staan, maar bv afgelopen seizoen geen enkele wedstrijd hebben gefloten (Zijn trainer, recreant of spelen zelf 

niet meer) 

Binnen Apollo 8 wordt iedereen geacht de basiscursus Spelregelkennis te doen, vanaf de A-jeugd.Hier gaan we 

ook komend seizoen “op sturen”. Ondanks de redelijk hoge “dekkingsgraad” m.b.t. die basiscursus, hebben 

afgelopen seizoen toch nog ruim 70 clubleden de basiscursus spelregelkennis gehaald, waarbij zij dan ook gelijk 

wedstrijden t/m 3e klasse mogen fluiten. 

Daarnaast hebben we gedurende het afgelopen seizoen een 11-tal scheidsrechters een PVB VS 2 (fluiten t/m 1e 

klasse niveau) afgelegd (Afgenomen door Gosse Boonstra en Dirk Huising). De daarvoor beschikbare licentie is 

aan allen persoonlijk uitgereikt (liefst op een trainingsavond). Daarnaast heeft 1 scheidrechter met goed gevolg 

de PVB VS3 gedaan( Afgenomen door Regio Oost). 

Aan het eind van het seizoen hebben alle regioscheidsrechters een bedank mail gehad namens het bestuur en 

de Scheidsrechterscommissie. N.a.v. het succesvolle seizoen 2018-2019 waarbij 13 teams zijn gepromoveerd 

binnen onze vereniging, werden we aan het eind van afgelopen seizoen geconfronteerd met een toename van 
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het aantal voor de regio te fluiten wedstrijden van 60 naar 96 wedstrijden voor volgend seizoen. Dit is met 

name voor volgend seizoen opgevangen met behulp van onze huidige scheidsrechters korps (slechts 1 

scheidsrechter is gestopt), de  promotie van één scheidsrechter, (Geert Kruize), het vernieuwen van een al 

bestaande licentie (Emma Boonstra) en de herintreding van Hennie Oude Egberink. 

Ons huidige bestand aan regionale scheidsrechters is echter slechts 13 personen groot, waaronder 2 vrouwen. 

Voor een vereniging van deze omvang is dat veel te weinig en dit zal in ieder geval in de loop van dit seizoen 

uitgebreid moeten worden.  Met name ook om in de toekomst te voorkomen dat teams niet kunnen spelen, 

omdat we geen scheidsrechters genoeg hebben. De verwachting, dat na dit seizoen wederom een aantal 

scheidsrechters zullen gaan stoppen, is m.i. niet irreëel. Opvallend is wel, dat met name de teams die regionaal 

of hoger spelen relatief slecht zijn vertegenwoordigd in ons scheidsrechterskorps. Zij hebben dus wel de 

“lusten” maar dragen niet bij in de “lasten”, die spelen op dat niveau met zich mee brengt. Dit gaat bij de 

dames nog meer op dan bij de heren. (Gezien de opbouw van ons scheidsrechterskorps is dat niet geheel 

ondenkbaar). Er bestaan wel ideeën om dit “probleem” te tackelen, maar echt concrete oplossingen zijn nog 

niet in uitvoering. Het is onze bedoeling om een aantal scheidsrechters in de loop van het seizoen ook regionaal 

te laten fluiten. Dit is ook noodzakelijk, mede vanwege de  vergrijzing van ons huidige scheidsrechterskorps. 

Ondanks de min of meer persoonlijke benadering loopt dat nog niet echt vlot. 

Vanwege een nieuwe, door de Nevobo m.i.v. seizoen 2019-2020 verplicht opgelegde opzet, rondom de VS 2 

opleiding, heeft Dirk Huising de opleiding tot Verenigingsexpert gevolgd, zodat de continuïteit m.b.t. het intern 

opleiden van VS 2 scheidsrechters voor komend seizoen gewaarborgd zou moeten zijn. (Eric Hagreis en Dirk 

Huising zijn verenigingsexpert). Hans de Vries (ex-Scheidsrechter en verenigingsexpert) is voor zover bekend 

inmiddels met deze activiteiten gestopt. 

Afgelopen seizoen was Dirk Huising veelal op vrijdagavond en regelmatig op de competitie-zaterdagen 

aanwezig in De Veste om met name de beginnende scheidrechters in de zaal te ondersteunen/begeleiden. 

Voor zover ons bekend, werd dit wel gewaardeerd.  

Doel voor volgend jaar is om de huidige scheidsrechters, daar waar mogelijk, te ondersteunen met raad en 

daad en er te zijn voor die scheidsrechters die dit aangeven. Tenminste 1 jeugdspeelster heeft aangegeven dat 

zij graag hogerop wil fluiten. Zij heeft afgelopen seizoen de VS 2 met goed gevolg afgelegd. Daarnaast zullen we 

aan het begin van het seizoen een bijeenkomst organiseren voor onze regioscheidsrechters, waarbij we tevens 

de ondersteuningsbehoefte gaan peilen. De aanwijzing van de scheidsrechters op die wedstrijden die we als 

vereniging in eigen hal moeten fluiten, zullen we, in samenwerking met de wedstrijdleiding, nog beter 

proberen te organiseren.Verder willen we, indien mogelijk, op alle speeldagen aanwezig zijn in de Veste, met 

name om de minder ervaren scheidsrechters te ondersteunen. Dit gaan we in 1e instantie doen met Dirk en 

Hennie, maar ondersteuning van senior scheidsrechters is hierbij zeker welkom. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Scheidsrechterscommissie Apollo 8 

Dirk Huising 
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Activiteitencommissie 
 
De activiteitencommissie bestaat uit: Jos Brangert (voorzitter) Jacqueline Holsink (link naar het bestuur), Ireen 
Olthof, , Fenne Brunninkhuis, Desi Platenkamp en  Anke Oude Vrielink  
 
 De activiteitencommissie heeft het afgelopen seizoen georganiseerd: 
-een ouderkindtoernooi voor de mini’s 
-Sinterklaasactiviteit mini’s 
-kerststollenverkoop 
-eindfeest 
Omdat het jubileumjaar en er door de jubileumcommissie allerlei festiviteiten werden georganiseerd zijn 
enkele vaste activiteiten komen te vervallen.  
 
Het familietoernooi in juni hebben we afgelast i.v.m. te weinig deelname. Dat gaat opnieuw een kans krijgen. 
 
Activiteiten gaan we komend seizoen op dezelfde manier vorm geven als verleden jaar, voor een aantal 
activiteiten maken we de teams verantwoordelijk. Dit team wordt dan ondersteund door een 
activiteitencommissie lid. 
 
 

Sponsorcommissie 
 
Meer sponsoren dan jaren ervoor 
Afgelopen seizoen is er weer veel veranderd binnen de sponsorcommissie. Er zijn nieuwe mensen toegetreden 
binnen de commissie en de neuzen staan allemaal weer dezelfde kant op. Jarenlang zijn er vele vrijwilligers 
bezig geweest met het binnenhalen van sponsoren voor de club, dames 1 heeft haar eerste seizoen in de 
eredivisie meegedraaid en we willen als club zijnde een steeds betere (jeugd)opleiding neerzetten. Hiervoor 
dient ook extra kapitaal aangetrokken te worden. 
 
Afgelopen halfjaar is de sponsorcommissie dan ook druk bezig geweest om zich voor te bereiden op deze 
veranderingen waarbij de Nevobo, voor het spelen in de Eredivisie, eisen stelt rondom het speelveld. Hierdoor 
waren wij als club genoodzaakt om alle sponsorborden te vervangen wat naar onze mening de nieuwe 
boarding een mooi aanzien geeft in de sporthal De Veste. Tevens zijn er ook sinds afgelopen seizoen voor het 
eerst speelsters gesponsord vanuit Dames 1 wat hierdoor de mogelijkheid gaf voor bedrijven om op nog meer 
manieren de club te sponsoren.  
 
Helaas is er op dit moment nog geen hoofdsponsor gevonden, maar we hebben wel meer sponsoren in 
aantallen dan ooit te voren. Tevens is de businessclub ook opgezet zodat men, zoals hierboven ook al is 
vermeld, ook met een businessoogpunt gesponsord kan worden waar de ondernemer zelf ook daadwerkelijk 
iets aan heeft. 
 
Mocht je ons willen helpen bij het aanvliegen van deze nieuwe sponsormogelijkheden is uiteraard alle hulp 
welkom. Of mocht je nog tips hebben m.b.t. de sponsoring binnen de club houden wij ons graag aanbevolen. 
Vele handen maken licht werk. 
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Materialencommissie 
 

Samenstelling en taakverdeling 

Naam Taak 
Helma Kuiper Recreantenshirts 

Erna Bekhuis Meisjesjeugdshirts 
 

Dianne Bouwmeester Jongensjeugdshirts 
 

Monique Kroeze Mini  shirts 
 

Jacqueline Holsink D1 & H1 kleding 
Trainers kleding 
Controle gevonden voorwerpen 
De kleding specials 
Nabestellingen 
Nieuwe kleding inkoop  

Martijn Boerma 
 

Ballen volledige vereniging 

Gezamenlijk 
 

Kledingruil avonden, ballen wisselavonden & overleg 

 
De taken van de MC zijn: 

* kleding omruilen als het niet meer past 

* kleding innemen bij leden die vertrekken 

* kleding uitgeven aan nieuwe leden  

* beheer van ballen en ballentassen 

Seizoen 2018/2019: 

Kleding 
- Dames 1 heeft nieuwe broekjes en shirts (shirts volledig gesponsord door Donaci) gekregen  vanwege 

veranderingen in de sponsoring. Ook zijn sokken en kniebeschermers  
Voor elke speelster zijn 2 trainingsshirts aangeschaft. 
De trainers hebben nieuwe trainingspakken ontvangen 
In de loop van het seizoen zijn, vanwege 2 nieuwe speelsters, kleine nabestellingen gedaan. 
 

-  In juni /september zijn ongeveer 25  shirts besteld, ter aanvulling, voor verschillende teams omdat er 
niet voldoende juiste maten waren. Voor Heren 1 zijn enkele broekjes bij besteld. 
 

- Alle trainers en coaches hebben een shirt of polo gekregen, ook de trainers van de breedteteams 
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- De wedstrijdshirts werden de laatste jaren besteld bij Donaci. Geprobeerd is om helemaal over te 
stappen naar Sportpaviljoen maar de prijs/kwaliteitverhouding is minder goed dan bij Donaci. 
 

-  Er zijn shirts besteld voor de open club (via Gaby )  

- Op 9 september houden we weer een kledingruilavond. 

 

Ballen 
In totaal heeft de vereniging 400 senioren- en jeugdballen en ongeveer 60 mini ballen aan het eind van het 
seizoen 2018/2019. 
 
Kast met ballen in de Veste 
Sinds een aantal jaren zijn er voor de selectie teams 24 extra ballen beschikbaar in de Veste. Deze “de Veste” 
ballen waren afgelopen jaren (enkel) door de selectie teams te gebruiken naast de ballen die ieder team al had. 
Hierdoor zijn er voor deze teams dus extra ballen beschikbaar voor de trainingen. Het blijkt dat deze ballen niet 
altijd na de training worden teruggelegd en regelmatig in team tassen verdwijnen. Tevens wordt deze kast aan 
het eind van de training vaak niet afgesloten, waardoor ook anderen die in de materiaal ruimte komen toegang 
hebben tot deze ballen. Dus bij deze nogmaals het verzoek de deze ballen na de training weer op te bergen in 
de daarvoor bestemde kast, waarbij het laatste team van de avond de kast afsluit.  
 
In het komende seizoen wordt dit extra belangrijk, aangezien dan niet enkel de selectie teams deze “de Veste” 
ballen mogen gebruiken, maar alle teams die in de Veste trainen. Hierdoor kunnen alle teams met meer ballen 
trainen. Het is dus ieders verantwoordelijkheid de ballen netjes op te ruimen en de kast na de training af te 
sluiten. 
 
Ballen controle 
Op 13 mei is ‘s avonds de ballen controle geweest. Op deze avond zijn van alle aanwezige teams de ballen 
ingenomen, gecontroleerd en uitgegeven aan de nieuwe teams. Er zijn dit jaar maar 4 ballen zoek geraakt, die 
niet later terug gevonden zijn. Hiervoor zijn door de teams de betreffende boetes betaald. Echter zijn er ook 5 
teams niet bij de controle geweest. Dit moet nog worden geïnventariseerd. 
 
Versleten ballen verkoop 
Er zijn dit jaar geenversleten ballen verkocht.  
 
Nieuwe ballen inkoop 
Dames 1 heeft aan het eind van het seizoen 12 extra ballen gekregen, waardoor ze in totaal 48 ballen hebben.  
Heren 1 heeft aan het eind van het seizoen 18 extra ballen gekregen, waardoor ze in totaal 31 ballen hebben.  
Dames 2 heeft 6 extra ballen gekregen, omdat ze ook in een andere hal trainen en dan niet gebruik kunnen 
maken van de “De Veste” ballen. 
 
Er zijn dit seizoen in totaal 70 ballen en 6 tassen gekocht. Tevens zijn er 7 nieuwe ballenkarren gekocht ter 
vervanging van de karren in de Veste. 
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Wedstrijdsecretariaat en wedstrijdleiding 
 
We hebben onze draai in de Veste goed gevonden. Hans Ritsema kwam na een korte inwerkperiode ons team 

wedstrijdleiding vanaf de start versterken, zodat we weer met z’n achten een goede indeling konden maken. 

Dit aantal is voldoende om het seizoen te bemensen. 

Gemiddeld heeft iedere wedstrijdleider per seizoen ongeveer 14 keer wedstrijdleiding op de vrijdagavond of de 

zaterdag. Iedereen draait ook tenminste een keer mee met 1 van de rondes van het NOJK. Maar in dit seizoen 

kwam daar ook enige keren de zondag bij met name door eredivisie wedstrijden van D1 en  soms een wedstrijd 

van H1. 

Dat D1 eredivisie ging spelen hebben we wel geweten. Er kwamen de nodige veranderingen in de 

voorbereiding van de wedstrijden. De samenwerking met de floor, de zaalinrichting met boarding en meer 

tribunes, de andere wijze van tellen via de E-score en alle andere benodigde apparatuur, het was wel even 

wennen. Met alle geledingen hebben we dat heel goed opgelost. Na een paar wedstrijden hadden we alles 

prima voor elkaar voor het eredivisie niveau en kregen we regelmatig van de officials te horen dat het heel 

goed liep.  

Afgelopen seizoen was de vrijdagavond qua wedstrijden ook veel beter bezet, wat de sfeer in de hal en na de 

wedstrijden ook ten goede kwam. Daarom is besloten dat er op vrijdagavond minimaal 3 wedstrijden ingepland 

worden en liefst 4. 

Er zijn sinds het begin van de competitie ook afgelopen seizoen weer veel wedstrijdverplaatsingen geweest, 

wat enorm veel extra regelwerk vereist. Bij verplaatsing van wedstrijden naar een trainingsavond  door de 

week is er geen wedstrijdleiding beschikbaar. De Apollo teams moeten dan zelf het vrijmaken van een veld en 

een scheidsrechter regelen en alles van DWF zelf uitvoeren. We wilden proberen het aantal 

wedstrijdverplaatsingen sterk te ontmoedigen en verminderen tot een uitzondering, maar dat is echter maar 

ten dele gelukt omdat er toch veel verplaatsingen bleven.   

Na eerdere evaluaties  is besloten dat we het hele seizoen met 2 wedstrijdleiders bij de wedstrijden aanwezig 

zijn. Bij D1 wedstijden is er sinds de 2e helft van het seizoen voor aanvang nog een 3e wedstrijdleider als 

assistent beschikbaar.   

Bij het einde van de ene en het begin van de andere ronde wedstrijden, en dat op 4 velden, komt er veel op 

ons af en ook DWF vraagt dan extra aandacht en soms begeleiding van ons. Inmiddels is DWF voor alle 

verenigingen verplicht. Apollo teams hebben gastteams, die met DWF nog weinig ervaring hadden, soms goed 

geholpen. 

Alle wedstrijden en toernooien hebben we goed kunnen uitspelen. Geen enkele wedstrijd is vervallen of 

afgebroken en de opkomst van alle officials en arbitrage voor  een wedstijd was meestal goed, waarbij soms 

een Apollo scheidsrechter het op het laatste moment zonder vervanging af lieten weten.  De wedstrijdleiding 

vindt dat dat niet kan, want als je zelf speelt wil je ook graag dat er een scheidrechter geregeld is. 

De inzet van en afstemming met de VSK heeft er zeker aan bijgedragen dat beginnende scheidsrechters goed 

begeleid worden. De medewerking van VSK, de scheidrechters en het kader van de vereniging was een goede 

steun voor de organisatie.  
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Alle lof voor ieder die betrokken  was bij de afwikkeling van de competitie.  Velen waren bereid om in te 

springen wanneer het nodig was.  

Ook was er dit seizoen een goede afstemming met de minicompetitie, die op 6 zaterdagochtenden op een 

andere veldindeling vóór de andere wedstrijden werden afgewerkt.   

Bovendien hebben we op 5 januari ook een lange, zeer geslaagde wedstrijddag georganiseerd in de voorrondes 

voor het Nederlands Open Jeugd Kampioenschap (NOJK). Ook op 23 februari hadden we de NOJK halve finale 

ronde voor de Jongens A jeugd, waarbij ook de Nevobo onze hal en organisatie kwam bekijken. Die dag werd 

door hen ook gebruikt om jongere top scheidsrechters te coachen.  

In de eerste helft van juli kregen we nog het verzoek om binnen ca. 2 weken de oefeninterland Nederland-

Finland van “de lange mannen” in de Veste te organiseren als voorbereiding op het OKT. Een fantastische 

mogelijkheid om in ons 50 jarig jubileum jaar de focus volop op Apollo 8 te richten. Met inzet van heel veel 

leden en vrijwilligers op alle vlakken kregen we dat in een recordtempo voor elkaar. En wat was het resultaat: 

op 24 juli 2019, midden in de vakantie, een goed gevulde Veste met ca. 600 dolenthousiaste 

volleyballiefhebbers,  ballenjongens die de vlaggen droegen tijdens de volksliederen en een mooie pot 

volleybal waarbij de Nederlandse mannen met 3-1 wonnen van Finland. Wat een geluk aan het eind van het 

seizoen in onze Veste in Borne!!!!! 

Dat was een onverwachte optimale afsluiting van een succesvol seizoen. 

 

  

 


