Café
’t
Skûtsje
recreatietoernooi een groot
succes
Op zondag 19 maart 2017 was het eindelijk weer zo ver. Het
recreatietoernooi wat is vernoemd naar de hoofdsponsor van de
Harlinger volleybalvereniging zou weer
los barsten. Ook deze editie werden de
prijzen beschikbaar gesteld door café ’t
Skûtsje uit Harlingen.

De avond voorafgaand aan het toernooi had café ’t Skûtsje net
als bij de editie van 2016 een La Chouffe Fest georganiseerd.
Hierbij werden diverse La Chouffe biertjes genuttigd en werden
diverse attributen verstrekt zoals mutsen, baarden en neuzen.
Op de zondag waren deze diverse attributen terug te zien bij
de diverse teams tijdens hun wedstrijden.
De recreatietoernooien zijn niet alleen enorm gezellig, maar
het is ook een soort van reünie van oud-spelers en speelsters
van VVH die weer een keer met elkaar willen gaan spelen. Dit
is
ook
een
van
de
redenen
dat
VVH
dit
soort
recreatietoernooien graag blijft organiseren. We zitten ook
weer in de lift qua aantal teams dat meedoet, wat ook erg mooi
is! Tijdens het Tilly van der Schoot toernooi waren er nog 12
teams en tijdens ‘t Skûtsje toernooi inmiddels al 14 teams.

Na een inspannende en gezellige dag waren de volgende teams de
winnaars van de dag:

Mixpoule:

1. Beetgummermolen.
2. The K-Family.
3. Green Lions.

Herenpoule:

1. De Halsbân Smashers.
2. Vc Redivius.
3. De Balgooiers.

We kijken terug op een succesvolle editie van ’t Skûtsje
volleybaltoernooi en zien nu al uit naar het volgende
recreatietoernooi. Het Tilly van der Schoot toernooi zal op
zondag 19 november 2017 gaan plaatsvinden. Noteer deze datum
in je agenda en we zien je inschrijving graag tegemoet op
vvhtoernooi@hotmail.com . Tot dan!

Groetjes

Organisatie recreatieve toernooien VVH

Casco Montage/ VVH heren 1
verslagen door een meisje van
11 jaar
De titel van dit artikel zal (in eerste instantie)
ongetwijfeld verbazen, maar hij klopt toch echt. Afgelopen
maandag werd deze “nederlaag” een feit.

Wij van eerste herenteam van Volleybal Vereniging Harlingen
waren namelijk als speciale gast uitgenodigd in Trebol voor de
nieuwjaarsreceptie van de gemeente Harlingen. De reden
hiervoor was dat we genomineerd waren voor de “Hotze Schuil
Troffee” voor sportprestatie van het jaar 2016. Heren 1 zou
heren 1 niet zijn als het een feestje af zou slaan, dus het
hele blauwe leger (zie foto) was bij deze gelegenheid
aanwezig. De gemeente had alles trouwens tot in de puntjes
geregeld: een biertje en een bitterballetje erbij: what more
can a volleyballplayer ask for?

Maar goed, zoals altijd, was de focus van ons gericht op de
tegenstander(s). Er viel immers iets te winnen. De tegenstand
leek qua lengte, formaat en leeftijd niet al te groot, maar
qua sportprestaties daarentegen zeker wel. De presentator van
de sportprijs, Gerben Boskma, vertelde over de andere twee
genomineerden: de 17-jarige Ellia Smeding en de 11-jarige Noa
Teuben.
Ellia
Ellia is in Engeland geboren en is lange baan schaatsster die
nog steeds voor de Britse Schaatsbond uitkomt. In februari
2017 zal ze voor Groot Brittannië uitkomen op het
Junior
Wereldkampioenschap in Helsinki. Gerben had enkele tijden
opgezocht van deze mevrouw en die logen er niet om. Om ‘t op
sien Harlingers te zeggen: die kin mie een partij rap!

Noa
De andere genomineerde was Noa Teuben, die juist wanneer het

water niét bevroren is ongelofelijke snelheden haalt. In 2016
is Noa op 7 zwemafstanden Nederlands Kampioen geworden in
haar leeftijdsklasse, heeft ze de prestigieuze Pieter van de
Hoogeband Swimcup gewonnen en heeft ze een Nederlands record
geëvenaard. Kortom: dit meiske gaat oek as de brandweer!

En wij zelf dan!
Nou moeten we natuurlijk ons zelf ook niet uitpoetsen: het was
een geweldig jaar voor ons met het kampioenschap in de Derde
divisie en het winnen van de Noord-Nederlandse beker. Deze
prestaties trekken wij bovendien door in het nieuwe seizoen,
want we staat halverwege de competitie op een prachtige tweede
plek in de tweede divisie. Hiermee zijn we op dit moment het
best presterende heren volleybalteam van Friesland.

De uitslag
We kinne d’r lang over lullen, maar tegen dit (top)sportgeweld
bleken wij niet opgewassen. De Hotze Schuil Troffee werd door
wethouder Harry Boon (niet meer dan terecht) uitgereikt aan
Noa! Uit handen van de wethouder kreeg Jan Kamminga
(trainer/coach van ons team) een bos bloemen en een in glas
gegrafeerd aandenken ter ere van deze nominatie.

Dankwoord
Via deze weg wil VVH de gemeente Harlingen en de stichting
Sportpromotie Harlingen ontzettend bedanken voor de nominatie
voor deze prijs en feliciteren wij Ellia voor de nominatie en
Noa voor het winnen van deze prijs. Doorgaan met stampen (in
het op het water) meiskes! Dat wij genomineerd waren, zien we
als een stukje waardering voor ons harde werken de afgelopen
jaren om in Harlingen het beste herenvolleybalteam van

Friesland neer te zetten. Hier blijven we uiteraard hard aan
werken.
Mochten jullie ons eens in actie willen zien: om zaterdag 14
januari spelen we om 19.00 uur thuis in de Waddenhal. De
tegenstander is er dan één van formaat: de nummer 1 uit Assen:
Sudosa-Desto komt dan op bezoek.

Jelle Kromkamp voorzitter af,
VVH erelid rijker
Op maandag 21 november 2016 stond de najaarsledenvergadering
van de Volleybal Vereniging Harlingen op het programma. De
vergadering was in veel opzichten zoals ieder jaar:
jaarverslagen van de diverse commissies en de nieuwe
contributies werden vastgesteld. Er was echter ook een
bijzonder moment: na 20 jaar bestuurslid te zijn geweest,
waarvan de laatste 14 jaar als voorzitter, nam de vereniging
afscheid van Jelle Kromkamp als bestuurslid.

Hiermee verliest de vereniging een zeer betrokken en bevlogen
voorzitter met een zeer wenselijk en welbewust gebrek aan
delegeren, wat inhield dat hij in de loop der jaren
ongelofelijk veel taken buiten zijn voorzittersrol heeft
opgepakt en succesvol heeft afgerond, waarbij voor hem altijd
het belang van de vereniging voorop stond. Een échte
voorzitter met een VVH-blauw hart.

Naast een bos bloemen en een dinerbon, is Jelle op verzoek van

het bestuur van VVH voorgedragen om als erelid van de
vereniging benoemd te worden. Gezien zijn uitzonderlijk grote
inzet voor de vereniging in de afgelopen twee decennia, is het
bestuur van mening dat deze voordracht hem volledig toekomt.
De ledenvergadering heeft met deze voordracht gisteravond
ingestemd, waardoor hij per direct hiertoe benoemd is. Hiermee
schaart hij zich in een zeer select gezelschap want hij is pas
de vierde persoon die deze eretitel ten deel is gevallen in
het (ruim) 45 jarig bestaan van de vereniging. De andere drie
ereleden zijn: oprichtster (wijlen) Tilly van der Schoot,
Yvonne Wienbelt en Reinie Kwast.

Na een kort dankwoord heeft Jelle toegezegd betrokken te
blijven bij het reilen en zeilen van de vereniging, zij het op
een minder verantwoordelijke en minder prominente manier.
Er heeft zich overigens (helaas) niemand kandidaat gesteld
voor het voorzitterschap, waardoor deze positie voor alsnog
vacant is. Het bestuur van VVH zal de komende tijd benutten om

te zoeken naar een g
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maakt selectie compleet!
Het seizoen 2015-2016 was een historische voor het eerste
herenteam van Harlingen. De regiobeker werd gewonnen als ook
het kampioenschap in de Derde divisie B. Dankzij het
aantrekken van enkele jonge spelers is de selectie voor het
komende jaar in de Tweede divisie nu compleet.

Dit alles werd bereikt met een smalle selectie bestaande uit 9
man. Bij blessures heeft het team afgelopen jaar wonderwel
weinig averij opgelopen, al moest dan wel vanuit lagere teams
worden geleend (Alle Taco Schat) en moesten inmiddels gestopte
spelers (Paul Lups en Peter Veldman) bijspringen. Om te
voorkomen dat eventuele blessures komend seizoen weer lastig
op te vangen zouden zijn, zijn spelers van buitenaf benaderd.
Uiteraard moesten deze spelers ook een versterking zijn in
kwalitatieve zin en in deze zoektocht denken de Harlingers
uitstekend te zijn geslaagd!

Ewout Schat
Terug van weggeweest is de 19-jarige spelverdeler Ewout Schat.
Afgelopen seizoen was hij actief bij VC 058 in de tweede
divisie, maar nu komt hij terug om de concurrentie aan te gaan
met Johannes Bult. Vóór afgelopen seizoen speelde hij al in
Harlingen en afgelopen seizoen gaf hij hier nog training aan
een jeugdteam, dus hij is een goede bekende van club.

Koen Sikkema
Eveneens van VC 058 komt de 18-jarige passer-loper Koen
Sikkema. Met zijn lengte (1.98) en aanvalskracht is hij een
waardige aanvulling op de buitenaanval-positie. Hier zal hij

de concurrentie aangaan met Rik Sijtsma en Marnik Agema.

Stefan de Jong
Tot slot komt de 17-jarige uit Heerenveen afkomstige Stefan de
Jong naar de Skûtsjeboys. Afgelopen seizoen speelde hij bij
OPM Heerenveen in zowel de A-jeugd als bij het eerste
herenteam (promotieklasse), maar zijn wens om hogerop te komen
in het volleybal heeft hem doen besluit naar Harlingen te
komen. Stefan is midblokkeerder en zal hard gaan werken om
zijn plek binnen de lijnen af te dwingen.

De selectie
Op het afscheid van libero Erik Schukking na, blijft de
selectie verder intact. Hedzer Wiersma verhuist hierbij van
passer-loper naar de libero-positie. Trainer/coach Jan
Kamminga heeft komend seizoen in de nationale Tweede divisie
daarom de beschikking over de volgende 11 namen:
1. Johannes Bult (spelverdeler)
2. Marnik Agema (passer-loper)
3. Rik Sijtsma (passer-loper/diagonaal)
4. Reinier Kwast (diagonaal)
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ewout Schat (spelverdeler)
Ignarts Bakker (midblokkeerder)
Stefan de Jong (midblokkeerder)
Sjoerd Tekstra (midblokkeerder)
Meindert Paul Kwast (midblokkeerder)
Koen Sikkema (passer-loper)
Hedzer Wiersma (libero)

Na kampioenschap ook beker
naar Harlingen!

Afgelopen zaterdag stond de bekerfinale op het programma voor
het eerste herenteam van VVH. Met wederom een touringcar vol
supporters werd afgereisd naar Steenwijk om het op te nemen
tegen het studententeam van Veracles uit Groningen. Beide
teams waren kampioen geworden in hun de derde divisies, dus
het beloofde een mooi schouwspel te worden.

In de eerste set begon VVH met de vaste basis van afgelopen
weken: Johannes Bult, Marnik Agema, Reinier Kwast, Hedzer
Wiersma, Meindert Paul Kwast, Ignarts Bakker en libero Erik
Schukking. Alle Taco Schat, Rik Sijtsma en Sjoerd Tekstra
begonnen op de bank naast coach Jan Kamminga. Vanaf het begin

verliep het stroef en zenuwachtig bij de Harlingers. De
passing was niet nauwkeurig en aanvallend was het zwak.
Veracles daarentegen was overtuigend en gaf veel servedruk,
waardoor de set zeer eenvoudig naar de Groningers ging
(12-25!).

Het was duidelijk dat VVH uit een ander vaatje moest gaan
tappen om mee te gaan doen om de winst. Jan startte met
dezelfde opstelling en gaf aan dat het eigen spelletje
gespeeld moest worden.. Via goede services van Meindert Paul
en Johannes werd gelijk een 7-2 voorsprong gepakt. In de
blokkering werden enkele goede punten gescoord en ook Marnik
en Reinier begonnen aanvallend hun punten af te maken. Ook
Ignarts scoorde enkele mooie services, waarna een 18-7
voorsprong het scorebord opvrolijkte. Veracles rechtte hierna
echter de rug. Via goed serveren en sterk verdedigen kwamen ze
snel dichterbij. Eenmaal boven de twintig werd het spannend.
Rik betrad het veld voor Hedzer en VVH kwam op 24-21 als
eerste op setpoint. De eerste twee aanvalskansen werden niet
benut. Het laatste setpoint was echter wel raak via een aanval
op rechtsvoor langs de blokkering. 1-1 in sets dus.

De derde set werd een belangrijke. Onder toeziend oog van 150
supporters in een zeer warme hal werd gestreden voor elk punt,
maar VVH had grip op het spel. De Harlinger servedruk was
hoog, de blokkering stond goed en in het achterveld waren
Hedzer en Erik er goed bij om de ballen van de vloer te houden
en naar de spelverdeler te krijgen. Dit zorgde ervoor dat
Johannes het spel kon versnellen, waardoor “de groenen” uit
Groningen amper een tweemans blokkering wisten te vormen. De
set ging hierdoor met 25-17 naar VVH.

De vierde set nam VVH zich voor het de laatste te laten zijn.

De set begon perfect voor de Harlingers, door gelijk een 3-0
voorsprong te nemen. Hierna gebeurde echter iets vervelends
aan Harlinger zijde: Marnik maakte een ongelukkige beweging
waardoor z’n linker schouder uit de kom ging. Helaas kregen ze
het schouder ter plekke er ook niet meer in, waardoor hij naar
het Ziekenhuis moest. Na enkele minuten oponthoud nam Rik
Marnik zijn plek in het veld over. VVH liet zich hierdoor niet
van de wijs brengen. Het spelbeeld van de derde set was
eigenlijk weer aanwezig: De Skûtsjeboys waren scherper en
hadden de controle over de wedstrijd. Blokkerend waren het
weer Meindert Paul en Ignarts die belangrijk waren en
serverend was VVH beter. Op het einde werd het nog spannend,
maar via aanvallen van Rik en Reinier werd de set en daarmee
de wedstrijd gewonnen door VVH (25-22)! Na enkele drankjes te
hebben gedaan in Steenwijk, werd bij sponsor café ’t Skûtsje
de avond afgesloten samen met supporters.

Het winnen van de beker is, na het pakken van het
kampioenschap, voor de mannen de slagroom op de taart van het
toch al fantastische seizoen. Volgend seizoen zal de ploeg
uitkomen in de landelijke tweede divisie en zal meegedaan
worden aan de nationale bekercompetitie. De voorbereidingen
voor dit seizoen zijn al in volle gang. Van buitenaf komen nog
enkele versterkingen aan het team toegevoegd worden. Hierover
zal binnenkort meer nieuws naar buiten komen.

Jeugdkampioenen VVH!
Afgelopen dinsdag zijn de jeugdkampioenen van VVH gehuldigd in
eigen Waddenhal. Het was een waar spektakel voor onze jonge
talentjes. Binnen de CMV-tak van VVH werden de CMV 3 en 6

seizoenskampioen, maar ook de CMV 4 doet het ontzettend goed.
Op de laatste toernooidag werden zij dagkampioen! Heel goed
gedaan allemaal!
CMV 3
Dit team wordt getraind door Melissa Visser en gecoacht door
Joukje Loonstra en heeft het eigenlijk het hele seizoen erg
goed gedaan. De meiden werken ontzettend goed samen en dan zie
je dat de resultaten er ook naar zijn. En dat maakt je
natuurlijk alleen maar fanatieker om nóg beter te worden!!
CMV 6
Dit team wordt, samen met de C-mix, getraind door Jannie van
der Werf en Meindert Paul Kwast. Gedurende het seizoen hebben
ook vele ouders geholpen op de training: deze betrokkenheid
wordt ontzettend gewaardeerd! Tijdens de wedstrijden van
de CMV’s zelf zijn Mariëlle Gielen en Maaike Baarda de
(succes)coaches. Op zaterdag 2 april speelde dit team het
laatste toernooi bij de cmv-jeugd. In hun eerste wedstrijd
versloegen onze meiden die van Vovesa-1 met 41-23. De trend
was gezet en ook de volgende wedstrijden worden glasrijk
gewonnen met mooi volleybal van onze kant. Na de 4e
overwinning hadden de meiden het kampioenschap in de pocket en
was het de laatste wedstrijd een kwestie van formaliteit maar
ook die werd gewonnen. Tijdens de prijsuitreiking kregen de
meiden te horen dat ze op 30 april mee mogen doen met de Noord
Nederlandse kampioenschappen in Hardenberg!

