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Apolloliefde De verkering van Jurgen en Anke werd een feit tijdens een roemrucht eindfeest van Apollo 8 in de 

blokhut. Europacup achter de schermen “Het was een onwijs mooi avontuur, maar toch heeft het een dubbel 

gevoel omdat er geen publiek aanwezig mocht zijn” Vrijwilliger aan het woord Dirk is niet meer weg te denken 

als Vereniging Scheidsrechters Coördinator (VSK) en zeer gewaardeerd lid van de sponsorcommissie.

Back on track: Hoe ervaren onze 

teams dit onderbroken seizoen?

Apollo 8 is vriendschap

Roos Grooters en Roos Wessels in Jeugd-Oranje 
tijdens EK kwalificatietoernooi

We mogen weer volleyballen! Alles op alles wordt gezet om de competitie te kunnen spelen. Ik wens jullie allen 

daar veel plezier en succes mee.

Graag wil ik jullie ook meenemen in de ontwikkeling van Apollo 8. Apollo 8 staat voor Vriendschap, Ambitie en 

Trots. Mooi dat in deze krant leuke verhalen verteld worden over Apollo 8. De spelers, teams en vrijwilligers, de 

liefde voor het volleybal, de liefde voor het team en voor de club.

Als bestuur merken we dat onder de coronapandemie Apollo 8 er een uitdaging bij heeft gekregen. Ik moet daar 

in het belang van onze vereniging bij stil staan. Voorzitters van onze commissies vragen om meer vrijwilligers om 

het werk te doen en ook ik als voorzitter van het bestuur heb behoefte aan aanvulling binnen het bestuur. Op 

onze Apollo 8 site staan alle vacatures die we hebben. Mijn vriendelijke verzoek is ernaar te kijken, na te gaan wat 

je kunt en aan te melden. Iedereen zal een steentje moeten bijdragen. Ik reken op jullie.

Met sportieve groet,

Martin, voorzitter Apollo 8

Na een trainingsweekend in Papendal kregen 

Roos Grooters en Roos Wessels op 19 december 

2021 goed nieuws: Van 5 tot 10 januari mochten 

zij mee naar het EK kwalificatietoernooi in het 

Belgische Herentals!

Tijdens het toernooi verbleven de speelsters in het 

moderne Omnisportcentrum Sport Vlaanderen 

Herentals. Dit centrum is vergelijkbaar met 

het Nederlandse Papendal. Er is daar een heel 

uitgebreid en gevarieerd aanbod aan sport- 

en recreatiemogelijkheden, dus Roos en Roos 

hebben niet stilgezeten. Om de wedstrijden goed 

voor te bereiden werd er veel getraind in het 

Omnisportcentrum en dat is hard werken bij Jeugd-

Oranje. Zo startten ze ‘s maandags met anderhalf 

uur krachttraining om vervolgens na een pauze nog 

drie à vier uur baltraining te krijgen.

Beide speelsters hebben tijdens de wedstrijden 

hun minuten mogen maken. Ze werden er op de 

spannende momenten ingewisseld. Vooral van 

de laatste wedstrijd hebben ze genoten waarin ze 

een aantal goede services hebben gemaakt. Mede 

hierdoor werd het toernooi met een goede tweede 

plek afgesloten.

Roos en Roos spelen bij Apollo 8 zowel in Meisjes 

B1 als Dames 4. Bij Dames 4 spelen ze in de 

promotieklasse mee om daar alvast ervaring op 

te doen met volwassen speelsters. MB1 is een 

leuk en gezellig team waarmee ze in de eerste 

seizoenshelft hoofdklasse hebben gespeeld. Het 

team is kampioen geworden, wat betekent dat er 

in de tweede helft van het seizoen in de topklasse 

gespeeld wordt. Van harte gefeliciteerd en zet ‘m 

op de rest van het seizoen!
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Volleybal in het hart van Twente Editie 2021 - 2022 

MARTIN REESINK

ROOS WESSELS (NR. 6) EN ROOS GROOTERS (NR. 16)
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“We zijn blij dat we de sporthal weer in kunnen”

“Ons doel? 
Linkerrijtje!”

“We spelen bij Heren 4 met een groot deel van ons 

team in de zomer beachvolleybal. Dat heeft een 

voordeel in de voorbereiding, maar we vinden dat 

de voorbereiding in de zaal te kort is. 

Zoals verwacht gingen de eerste wedstrijden in het 

seizoen erg afwisselend. Soms zelfs niet om aan te 

zien maar wel super gezellig! We zijn in de eerste 

seizoenshelft wel op de tweede plek geëindigd, 

mede door het spelen van net iets meer wedstrijden 

dan onze tegenstanders. 

De eerste geplande wedstrijden die we weer mogen 

spelen hebben we afgezegd, dit was voor ons te kort 

dag. De zin en wil is er zeker, maar om blessures 

te voorkomen zijn we toch voor die keuze gegaan. 

De eerste wedstrijd voor ons zullen we wat later 

In december 2021 werd de competitie - waarin sommige teams maar enkele wedstrijden hadden gespeeld - plotseling 

stilgelegd. Op het moment dat de competitie hervat werd interviewden wij onderstaande teams over hun seizoen.

spelen en rustig ingaan. En mochten we daardoor 

verliezen, dan maken we dat goed in de kantine! We 

zien wel waar we eindigen, maar we zijn blij dat we 

in ieder geval de sporthal weer in kunnen.”

“Onze voorbereiding op het seizoen begon begin 

september. Voor elke training hebben we een half 

uur koffietijd met alle teamgenoten. In dit half uurtje 

worden alle nieuwtjes en roddels besproken. Zo zijn 

we dit seizoen ook begonnen. Daarnaast hebben 

we voor de start van de recreantencompetitie nog 

2 à 3 keer kunnen trainen waardoor we de eerste 

wedstrijd van het seizoen gelijk hebben gespeeld 

en de tweede zelfs gewonnen. Door het lage 

aantal trainingen in voorbereiding kwam er veel 

blessureleed, waardoor wij ook wedstrijden met 

5 personen hebben  moeten spelen. Hierdoor 

hebben wij tijdens de andere wedstrijden minder 

gepresteerd dan gehoopt. 

Gelukkig mogen we nu weer trainen en wedstrijden 

spelen. De eerste vraag die daarbij in ons opkomt 

is ‘met hoeveel zullen we zijn?’. Maar ondanks de 

blessures verwachten we wel 2 keer winst te behalen 

de eerste avond. Het doel van deze tweede helft is 

het ‘linkerrijtje’, ook wel top 5 in ons geval. Door 

de moeizame voorbereiding in verband met corona 

en het vele blessureleed zal een kampioenschap er 

dit seizoen niet in zitten. Maar we blijven zoals altijd 

positief! “

Meisjes B5 
moet weer 
inkomen

Back on track

“We moesten heel erg inkomen in het begin. We 

hadden nog weinig in de zaal gespeeld en de 

meeste van ons spelen hun eerste jaar in de B. Een 

groter veld en een hoger net is dus ook iets waar 

we nog aan moesten wennen. We hebben aardig 

wat wedstrijden gespeeld in de eerste seizoenshelft, 

maar hadden er wel wat meer willen winnen!

Toen we na de ‘coronastop’ weer mochten starten 

was het opnieuw weer inkomen, maar gelukkig 

hebben we in de tweede wedstrijd al wel een punt 

gepakt. We hopen dat de rest van het seizoen beter 

gaat dan het begin. Hoog zullen we niet eindigen, 

we zijn al blij als we een paar wedstrijden winnen.”

“We hebben in principe met dames 6 een prima 

voorbereiding op dit seizoen gehad. Het was fijn om 

weer te kunnen trainen en ons team is grotendeels 

hetzelfde gebleven. Hierdoor merkten we dat 

we snel op elkaar ingespeeld waren. Natuurlijk 

moesten we in het begin wel weer inkomen, maar 

het brengt ook veel glimlachen op ieders gezicht 

als een bal allesbehalve in het veld wordt geslagen. 

En dat lachen is iets waar we allemaal juist ook wel 

weer aan toe waren. Hier hielp het teamfeest ook 

bij. Op een gezellige zaterdagavond hebben we 

een escape room gedaan en daarna nog gezellig 

geborreld! 

Gebaseerd op huidige stand staan we momenteel 

onderaan. Echter hebben we vele wedstrijden 

moeten verplaatsen, waardoor we onderaan staan. 

Van de vier gespeelde wedstrijden hebben we er 

één gewonnen en helaas de rest verloren, maar het 

lag vaak erg dichtbij elkaar. 

Nu we weer mogen volleyballen gaan natuurlijk 

voor de volle winst! We hebben gelukkig twee 

weken gehad om ons voor te bereiden op deze 

wedstrijd. Iedereen heeft weer zin om fanatiek de 

competitie in te gaan, dus we gaan voor de 4-0! Zo 

hopen we natuurlijk ook weer omhoog te kruipen 

in de stand.”

Weer samen 
lachen

Promotie naar de 
topklasse voor JA1
“We zijn de eerste seizoenshelft goed van start 

gegaan al ging dat niet altijd even makkelijk door 

onder andere de lockdown. Uiteindelijk hebben 

we met dit hechte en leuke team nog wel zeven 

wedstrijden kunnen spelen en daardoor de eerste 

seizoenshelft met 17 punten op de 3e plek kunnen 

afsluiten. Dit heeft geleid tot een promotie naar de 

topklasse voor de tweede helft van het seizoen! 

Ondanks deze mooie prestatie moeten we toegeven 

dat het af en toe iets beter had gekund, maar we 

zijn tevreden met de gespeelde wedstrijden. We 

hebben het samen als team gedaan. In de topklasse 

hebben we nog geen verwachtingen, maar we 

staan er positief in. Hoewel de eerste wedstrijd na 

de lockdown wat minder ging, hebben we goede 

hoop om ook in de topklasse een top 3 resultaat 

te behalen. Het allerbelangrijkste blijft natuurlijk wel 

de gezelligheid en veel plezier maken.” Heel veel 

succes in de topklasse jongens!

HEREN 4

DAMES 6

MEISJES B5

RECREANTEN B
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“Twijfel niet en ga het gewoon doen”

Apolloliefde: Jurgen en Anke

Nog maar vijf jaar geleden las Dirk Huising (68) een artikel in de krant over Apollo 8. Een interessant artikel, 

want hij besloot contact te zoeken met het bestuur om te kijken of hij nog iets voor de club zou kunnen 

betekenen. Met succes, want inmiddels is Dirk niet meer weg te denken als Vereniging Scheidsrechters 

Inmiddels zijn Jurgen en Anke niet meer uit elkaar 

te denken. Het koppel is immers al bijna 19 jaar 

samen, waarvan 5 jaar getrouwd. Het gezin is 

inmiddels compleet met hun twee kinderen, Linde 

van 4 en Pim van 3. Toch zijn ze niet altijd samen 

geweest, ondanks dat ze beide al 30 jaar bij Apollo 

8 spelen! Sterker nog, de eerste jaren kenden ze 

elkaar niet eens. Maar tijdens een weekendje in 

Zwolle bloeide dan toch de interesse in elkaar op.

Jurgen heeft jarenlang in Heren 1 gespeeld, Anke 

begon in de mini’s en heeft het zelfs tot een 

paar jaar Dames 1 geschopt. Toch was het niet 

vanzelfsprekend dat ze elkaar zouden vinden. Het 

leeftijdsverschil is namelijk best groot, waardoor 

Jurgen en Anke elkaar niet eens echt kenden. Totdat 

destijds Heren 1 samen met Dames 1 een weekendje 

naar Zwolle gingen. Een avondje in een hele foute 

bar met barmannen in hawaii-rokjes zorgde voor 

de ommekeer. Die nacht sliep niemand in zijn of 

haar eigen bed, maar in een badkuip, op een stoel 

of zelfs in de auto, zoals Jurgen. Jurgen en Anke 

leerden elkaar kennen, de interesse ontstond, maar 

toch duurde het nog zeker een half jaar voordat de 

relatie serieus werd. Het tweetal draaide een tijdje 

om elkaar heen. Maar de verkering werd een feit 

tijdens een roemrucht eindfeest van Apollo 8, in de 

blokhut.

‘Vroeger’ was er nog geen WhatsApp of SMS. 

Dus waren Jurgen en Anke aangewezen op de 

‘toevallige’ ontmoetingen in het Steegje of in de 

stad. Al werden ze hier wel door geholpen door vele 

Apollo-vrienden. Daarnaast vonden ze elkaar op 

MSN, waar ze tot diep in de nacht lange gesprekken 

voerden. Anke is zelfs op nieuwjaarsdag om 7 uur in 

de ochtend naar de boerderij van Wes gefietst om 

te zien of Jurgen daar nog was. 

Uit de tijd dat Jurgen en Anke elkaar vonden, zijn heel 

veel Apollo-koppeltjes ontstaan. Samen vormen 

zij een hechte vriendengroep die nog regelmatig 

samen verjaardagen vieren, genieten van etentjes 

en ‘De Slag om Borne’ weten te winnen. Uit deze 

groep is inmiddels een hele volgende generatie 

voortgekomen. 

Coördinator (VSK) en zeer gewaardeerd lid van de 

sponsorcommissie.

In zijn jongere jaren speelde Dirk volleybal 

in Hoogeveen, waar hij ook zijn carrière als 

scheidsrechter begon. Dit deed hij voornamelijk om 

contact met het spelletje te houden, niet wetende 

dat hij later één van de eerste scheidsrechters in de 

topdivisie zou zijn. Na zijn pensioen besloten Dirk 

en zijn vrouw om terug te gaan naar Twente, daar 

waar hun roots liggen. 

“Apollo 8 is uniek vanwege de openheid, warmte 

en het familiegevoel dat de vereniging uitstraalt. 

Ik werd met open armen ontvangen en voel 

mij nog altijd ontzettend thuis,” aldus Dirk. De 

trots is van zijn gezicht af te lezen wanneer Dirk 

spreekt over de begeleiding van scheidsrechters: 

“Ik ben het meest trots op het feit dat we de 

wedstrijdleiding hebben kunnen ontlasten van het 

zoeken naar scheidsrechters op de wedstrijddagen 

en het opzetten van een begeleidingstraject voor 

beginnende scheidsrechters. Dat is echter, mede 

door corona, weer behoorlijk onder druk komen 

staan.”

Tot slot heeft Dirk wijze woorden voor een ieder 

die twijfelt over een vrijwilligerstaak binnen de 

vereniging: “Wil je ook iets betekenen voor de club? 

Twijfel dan niet en ga het gewoon doen. Alleen door 

dingen uit te proberen zul je merken of de taak leuk 

is of niet. Daarna kun je altijd nog kiezen voor wat 

anders. De club kan jouw hulp goed gebruiken!”

Promotie naar de 
topklasse voor JA1

JONGENS A1

ANKE EN JURGEN (2004)

Zonder vrijwilligers kunnen we ons drankje na de 

wedstrijd niet drinken, hebben we geen schone 

sporthal en worden nieuwe teamindelingen 

lastiger en lastiger om te maken.

Dit zijn enkele voorbeelden maar er zijn er nog 

meer. Help jij de vereniging, jouw teamgenoten en 

jezelf een handje mee om optimaal van de volleybal 

te kunnen genieten? Kijk dan snel via de QR-code 

of link op onze website naar de actuele vacatures. 

apollo8.nl/vacatures

DIRK HUISING
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PR & Communicatie:

Koen Kuipers

Daphne de Vos

Esmée Wevers

Sanne Wolbers

Manouck Zander

Met dank aan:

Patty van Engelen

Roos Grooters

Dirk Huising

Jurgen en Anke Kamphuis

Martin Reesink

Roos Wessels

Naast dat de dames uit het team er alles aan deden 

om het tot een geslaagde pot te laten komen 

deden ook veel vrijwilligers er alles aan. Zo is er 

een zogenoemde Europacup commissie. Deze 

commissie bestond uit Patty van Engelen, Roy van 

de Berg, Gijs Adams en Bart Velner. 

De voorbereidingen voor de wedstrijd begonnen 

voor de commissie al in het voorjaar van 2021 samen 

met Mak Schriel (van Nevobo). Zo werd er een 

passend draaiboek gemaakt, alle papieren werden 

op orde gemaakt en begonnen de zaaltechnische 

voorbereidingen. Tijdens het voorbereiden op de 

wedstrijd kreeg Apollo 8 hulp van de Nevobo en van 

Sliedrecht. Zij deelden het draaiboek met Apollo 8 

waardoor de voorbereidingen nog beter waren. 

Opvallende voorbereidingen voor de commissie 

waren vooral het precieze werk: Elk stoeltje, bankje, 

bord moest worden doorgegeven en worden 

afgeplakt. Dit staat in het regelement van de 

Europacup. Naast de zaalindeling moesten er ook 

nieuwe ballen en een backdrop worden geregeld. 

De wedstrijddag begon al vroeg. De zaal was 

al opgebouwd en de laatste puntjes werden op 

de i gezet door de commissie. Na afloop van de 

wedstrijd kwam de commissie nog eenmaal samen 

om het avontuur te analyseren en er samen op 

terug te kijken. “Het was een onwijs mooi avontuur, 

maar toch heeft het een dubbel gevoel omdat er 

geen publiek aanwezig mocht zijn”  vertelt Patty van 

Engelen, lid van de Europacup commissie. 

Een van de grote hoogtepunten van het afgelopen 

seizoen is natuurlijk de deelname van dames 1 

aan de Challenge cup, of terwijl de Europese 

beker. De dames speelde in november 2021 twee 

wedstrijden tegen Sanaya Libby’s La Laguna uit 

Tenerife. 

Europacup achter de schermen

EUROPACUP COMMISSIE

Ook goed blokkeren?
Of net zo hoog springen?
Helaas... Dat zul je toch 
zelf moeten doen!

Maar de juiste 
materialen kunnen 
daar zeker bij helpen!
Neem een kijkje in de 
Apollo 8 webshop!


