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20 november 2006

De najaarscompetitie zit er voor de lagere teams al weer bijna op.
D1 en H1 spelen een jaarcompetitie dus daar loopt de competitie
door tot het volgend voorjaar.
D2 doet lekker mee in de poule hoewel Ladies Unlimited niet meer
lijkt in te halen. Een tweede plaats moet geen enkel probleem zijn
voor D2. D1 heeft het lastiger, het team heeft nog geen punt gehaald
en staat als laatste in de poule.
H1 draait mee in de top van de poule. Afgelopen zaterdag werd
makkelijk met 4-0 van Martinus gewonnen. SVU en Haarlem 4 lijken
de grootste concurrenten in deze competitie. H2 staat op een
verdienstelijke tweede plaats zeker gezien de problemen om bij elke
wedstrijd zes man op de been te hebben. Armixtos stevent in deze
poule af op het kampioenschap. De enige twee verliespunten van
Armixtos staan wel op het conto van H2. Na de winst afgelopen
zaterdag op VONO kan het kampioenschap H3 niet meer ontgaan en
e
zullen deze jongens dus promoveren naar de 4 klasse. Tja en dan
H4. Dit team speelt deze competitie zal nooit tevoren en staat
verdienstelijk tweede in de poule. Een direct kampioenschap zit er
nog steeds in maar dan moeten de resterende wedstrijden wel
gewonnen worden. Tegen koploper De Spuyt wist H4 een 0-2
achterstand alsnog goed te maken en de wedstrijd zelfs met 3-2 te
winnen.
De jeugdteams draaien met wisselend succes in de diverse
competities. Afgelopen zaterdag zag ik de wedstrijd van CTO Smash
in de regio jongens en dat was een heel aardige wedstrijd met
uitstekend volleybal.
De jaarvergadering werd dit jaar iets beter bezocht dan voorgaande
jaren en dat komt natuurlijk omdat de vergadering nu op een
maandagavond gehouden werd.
Op de agenda staat elk jaar weer het punt ‘betrokkenheid van de
leden bij de vereniging’. Ieder jaar zien we dezelfde gezichten die
zich inzetten voor de vereniging. Als je lid bent van een vereniging
dan heb je ook bepaalde plichten t.o.v. de vereniging. Een vereniging
maak je met z’n allen!
Betrokkenheid bij de vereniging. Niet alleen als trainer,
scheidsrechter, bestuurslid, leider bij een jeugdteam of welke functie
dan ook. Dit geldt ook bijvoorbeeld voor ons clubblad. Ruim zes jaar
gelden nam ondergetekende het redacteurstokje over van Jeroen.
Met gemiddeld vijf clubbladen per seizoen betekent dat dertig keer
informatie vergaren om een clubblad vol te krijgen en dat valt niet
altijd mee. Sterker, de laatste twee jaar is de animo om een bijdrage
te leveren voor de SetDown minimaal. Ook hier geldt dat het altijd
dezelfde leden zijn die reageren en met een bijdrage komen.
De SetDown wordt 100x afgedrukt. Na afloop van de trainingsavond
waarop het clubblad in de sporthal ligt, liggen er zeker nog 40 tot 50
exemplaren van het clubblad en dat terwijl de SetDown al om 17:00
uur in de sporthalligt dus alle leden, van jong tot oud, een exemplaar
kunnen meenemen.
Heeft de SetDown nog een toekomst? Dat is de vraag die ik in de
vorige SetDown stelde. De inbreng voor deze SetDown is wederom
minimaal. Hebben de leden geen behoefte meer aan een clubblad?
Veel volleybal plezier.
Peter Scheffers
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Standen najaarscompetitie 2006

NeVoBo regio Holland, Amsterdam
standen per 18 november 2006

Dames
Prom.Kl. B
AVV Keistad D3
7- 27
Zaandstad D3
6- 22
Haarlem D3
7- 22
Atalante D1
5- 21
Afas-LEOS D1
6- 20
Vicksburg Amsterdam D2 6- 18
Armixtos D1
6- 18
US D3
7- 15
VC Omniworld D2
6- 9
Wilhelmina D1
6- 5
AVV Keistad D2
6- 3
Smashing ’72 D1
6- 0

4e klasse H
Ladies Unlimited
Smashing '72 2
U.v.O 3
K.V.A. 2
Slotervaart 3
C.T.O.'70

8- 36
7- 28
6- 16
6- 9
7- 6
6- 5

Heren
1e klasse C
SVU
Smashing '72
Haarlem 4
Haarlem 2
Die Raeckse
VCH 2
Xenon
HCCnet/Martinus 6
HCCnet/Martinus 7
AMVJ 2
SAS'70
Triumph

777667677677-

29
26
26
19
18
18
16
16
13
12
4
3

5e klasse A
Smashing '72 3
VONO 2
K.V.A. 4
Zipangu 2
Syzygy 2
V.C. Waterland 5

777676-

30
22
21
13
9
5

66666666-

18
14
12
11
7
4
4
2

RJB-Regio Jongens B
De Boemel JB1
Zaanstad JB1
STREEJB JB1
MOVEJB JB2
CTO-Smash 3 JB1
StamSovoco JB1
Zaanstad JB2
De Boemel JB1
Ardea JB1
VC Omniworld JB1

6655656555-

30
21
18
15
15
11
11
8
3
3

5e klasse B
Armixtos 4
Smashing '72 2
V.C. Waterland 4
US 9
SVU 4
VV Amsterdam 7

777676-

33
22
15
14
9
7

Jeugd mix 4
K.V.A. 3
VV Amsterdam 2
K.V.A. 4
Smashing S1 6
Abcoude 3
C.T.O.'70

6- 12
6- 12
6- 11
6- 7
6- 6
6- 6

6e klasse B
De Spuyt 4
Smashing '72 4
Xenon 4
K.V.A. 5
VV Amsterdam 9
SVU 5

677776-

Jeugd mix 5
Arena
CTO-Smash 5
K.V.A. 5
Kracht&Vriends 3
US
Smashing S2 7

6- 17
6- 13
6- 12
6- 9
6- 2
6- 1

25
24
21
19
8
3

Jeugd
Jeugd mix 1
Abcoude
CTO Smash 1
K.V.A.
Albatros 2
Kracht & Vriendsch
Albatros
CTO Smash 2
CTO Smash 4
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Van onze Wijsneus

Time-outs helpen niet
Negen van de tien keer dat een time-out wordt
aangevraagd helpt het niks. Ik bedoel dat het
weinig tot niks verandert aan het spelbeeld. En als
er wel iets verandert, is het volgens mij toeval.
Tenminste bij ons team. De meest genoemde
aanleiding om een time-out aan te vragen is als
de tegenstander een serie punten scoort. ‘De
tegenstander uit zijn ritme halen’ dus. Maar die
lacht daarom. Meestal draait de stand dan al rond
de 15 punten. Helpt dat? Doorgaans geen donder.
Ik ben heel nieuwsgierig wat de coaches van al
die voetbalwedstrijden op tv in de rust tegen zijn
spelers zeggen. En wat ze langs de kant staan te
roepen en of dat werkt. In de professionele
voetballerij worden voor de wedstrijd al analyses
van de tegenstander doorgenomen, video’s
vertoond en plannen gemaakt, instructies
gegeven. Daar wordt vast in de rust op
teruggekomen. Dat doen wij nooit. Wij hebben
geen plan. We hebben niet eens een coach. Als
er al eens iemand bereid is te coachen, doet hij
dat op basis van wat hij ziet op dat moment
tijdens de wedstrijd. Het leidt zelden tot
veranderingen.
Als we geen coach hebben, zoals meestal, roept
de een na de ander tijdens de time-out maar wat.
Iets over de plek waar de zwakheden van de
tegenstander zitten. Of iets totaal onzinnigs zoals;
‘kom op jongens, we geven het weg’ en
dergelijke. Ja, dat het niet goed gaat, ziet
iedereen eigenlijk wel. Dat er fouten gemaakt
worden en welke fouten, ook. ‘Die service moet
IN!’ Ja, wie zal dat niet willen? Vaak worden vier,
vijf onderwerpen tegelijk aangesneden in die paar
seconden. Ik kan er trouwens zelf weinig zinnigs
aan toevoegen. En ik onthoud eigenlijk ook niet
wat er gezegd wordt of hooguit een paar
seconden. Kennelijk werkt dat bij anderen net zo.
Een ideale coach, een ideale trainer, een ideale
speler, heeft charisma. Het maakt dan niet eens
uit of die iets begrijpelijks zegt, maar je bent
onwillekeurig geboeid door wat hij zegt. Je doet
dan automatisch wat hij vraagt. We kennen
allemaal Johan Cruijff. Die heeft dat. Ik begrijp er
meestal geen bal van, maar het pakt me wel. En
zijn invloed op het voetbal is onmiskenbaar.
Ik weet niet of je charisma kunt leren.
Waarschijnlijk niet.

Een wisselspeler kan de stemming ook een
andere wending geven. De stemming, de
mentaliteit tijdens de wedstrijd is heel belangrijk.
Immers,
dezelfde
spelers
met
dezelfde
vaardigheden kunnen heel goed of heel slecht
spelen. Het kan geolied lopen of steeds net mis.
Hoe zou dan een time-out er uit moeten zien? Op
welke momenten moet je die aanvragen? Wat
moet er dan worden gezegd of gedaan?
Een goede reden om een onderbreking aan te
vragen is om de stemming om te buigen. Hoe doe
je dat? Eerst afleiden en dan een alternatieve
stemming aanbieden. De invulling daarvan laat ik
aan ieders fantasie over.
De tweede goede reden is als je een plan hebt. Je
zou dan een time-out aanvragen op het moment
dat het plan slecht wordt uitgevoerd, onafhankelijk
of dat nou heel vroeg of heel laat in een set is.
Een derde reden zou kunnen zijn om een
wisselspeler in te brengen met speciale
instructies.
Een gouden regel tijdens de onderbreking zou
moeten zijn om zo weinig mogelijk onderwerpen
aan te snijden, hooguit twee, liever slechts één.
Meer geeft alleen maar verwarring en men
onthoudt het toch niet. De teamleden kunnen dan
tijdens de wedstrijd deze instructies herhalen
tegenover elkaar om het effect te versterken.
Een tweede gouden regel is om nooit geïrriteerd
naar elkaar uit te gaan vallen. Maar dat wist
iedereen waarschijnlijk al.
En daarbij krijgt u de groeten van uw Wijsneus.
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Smashing zaterdag 18 november 2006
Een real-time verslag

Door: Peter Scheffers

Zaterdag 18 november. De Smashing zaterdag staat weer op het programma. De eerste wedstrijden staat
op het punt te beginnen. 14:58 uur, speaker Jan Elbers kondigt de wedstrijden aan.
Op veld 1 speelt Smashing H1 tegen Martinus H7. Op veld 2 het geombineerde CTO Smash tegen De
Boemel. Op veld 3 speelt een damesteam van Brandweer tegen Vono en op veld 4 speelt Smashing D1
tegen Afas-LEOS.
Niet alleen op het veld Smahingleden en oud Smashingleden (Brandweer) maar ook op twee van de vier
scheidsrechterstoelen een bekende. Op veld 1 fluit Cees van de Hulst en op veld 2 zit Hans Steenhuis op de
stoel. Alhoewel geen spelend lid meer fluit Hans toch nog wedstrijden voor onze vereniging.
15:02. Op veld 4 begint D1 aan de wedstrijd. Het eerste punt is voor Smashing en ook het tweede punt
wordt gemaakt. Een prachtig blok van Tyramie en Annemieke levert het derde punt op. De tegenstander
slaat via de middenvrouw uit en dus de stand op 4-0 voor Smashing hetgeen de coach van Afas-LEOS doet
besluiten om een eerste time-out te nemen. Deze time-out heeft effect want de tegenstander haalt de opslag
terug.
Ook op veld 2 is de wedstrijd begonnen. Ook hier pakt CTO Smasch de eerste punten. Door een hoog blok
van Jasper komt CTO Smash op een 3-0 voorsprong. Op veld 1 slaan de mannen elkaar op de handen om
elkaar op te peppen voor de wedstrijd. Martinus begint met de opslag en daar zie ik een bekende. Jeroen,
teamgenoot van Ronald en spelverdeler bij Martinus H8, speelt mee als spelverdeler. Helaas serveert
Jeroen in het net en dus Smashing op een 1-0 voorsprong. Ook het tweede punt gaat naar Smashing maar
Martinus pakt de service terug omdat Frans in het net zit bij een poging te blokkeren.
Bij D1 een aanval van achter de drie meter door Nicole. De bal komt echter terug, nu een aanval door het
midden van Margereth. Ook deze bal komt terug en vervolgens staan drie Smashing ladies elkaar aan te
kjken en valt de bal op grond.
Op veld 2 staat CTO Smash inmiddels op een 10-6 voorsprong. Er wordt geserveerd maar vanaf veld 1 komt
er een bal in het veld. Opnieuw serveren dus. Op de service van Jasper heeft de tegenstander weinig
antwoord en CTO Smash loopt uit naar 14-7, tijd voor een time-out van de tegenstander.
Veld 1, Bas aan service. De aanval van Martinus belandt in het net, opnieuw serveren dus; een ace. Derde
service, blok op het midden van Wilco en Jeroen. Martinus neemt een time-out.
D1 staat inmiddels op een 17-14 voorsprong. Annemieke wordt gewisseld voor Danique. De zusjes van
Boxel samen in één team.
Wilco heeft er zin in een ramt de bal weer binnen bij Martinus. CTO Smash stevent op de overwinning af in
de eerste set af want de stand is inmiddels 23-10. Prachtige pass van Bas, set-up in het midden van Michael
en Jeroen maakt het af. Vervolgens roepen de Smashing mannen het bekende één, één, één dus de eerste
set is bijna binnen. Misverstand tussen Roel en Bas en Martinus weer aan service. Aanval door het midden
van Martinus maar Jeroen hangt hoog genoeg en de eerste set is gewonnen door Smashing.. Ook op veld 2
heeft CTO Smash de eerste set binnen.
D1 staat 22-18 voor. Nicole scoort maar dat komt omdat de pass die ze geeft op de service van Afas-LEOS
niet goed is maar wel aan de andere kant voor verwarring zorgt en op de grond valt. Het is een punt.
Iris komt in het veld voor Tyramie. D1 staat zogezegd te klungelen en Afas-LEOS komt terug. Zo goed zelfs
dat de eerste set door Smashing alsnog verloren wordt.
GSM gaat. Teamgenoot aan de lijn die vanwege een nekblessure moet afzeggen. Eerst maar eens kijken of
we nog een vervanger kunnen regelen. Het is nu 15:25 uur en om 17:00 is onze wedstrijd. Een rondje bellen
met spelers van H4 levert niets op en dat is natuurlijk logisch op een mooie najaars zaterdag. D1 heeft
inmiddels de tweede set met 15-25 verloren. CTO Smash heeft ook de tweede set gewonnen. Gezien de
veldopstelling is ook H1 aan de derde set bezig. Hans, op de stoel op veld 2, steekt twee vingers omhoog
om aan te geven dat de set-up van de CTO Smash spelverdeler niet goed was. Misverstanden alom bij D1
en dus de onvermijdelijke time-out. Van achter de drie meter scoort Wilco via de middenblokkering van
Martinus. Verassende bal achterover en Frans scoort rechtdoor in de hoek; Martinus neemt een time-out.
Op veld 2 gaat het in de derde set gelijk op. De stand is 13-13 en De Boemel komt zelfs voor. Coach Sieds
geeft z’n mannen nieuwe aanwijzingen. Op een stand van 13-16 voor De Boemel is het tijd voor Sieds om
een time-out aan te vragen. Dit heeft nog niet het gewenste resultaat want de stand wordt zelfs 13-18.
D1 staat nu 12-11 voor met Margereth aan service. De pass van Afas-Leos is niet goed, puntje er bij.
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Een real-time verslag

Wilco slaat hard rechtdoor maar de scheidsrechter geeft de bal uit. Wilco begrijpt er niets van en staat zich
op te winden. Voor Martinus het sein een tandje er bij te zetten en een paar punten te pakken.
Op veld 2 komt CTO Smash terug naar 19-21. Na een lange rally slaat een speler van De Boemel de bal van
achter de drie meter uit, althans volgens de scheidsrechter. Hoog vanaf de tribune gezien was de bal wel
degelijk in en heeft CTO Smash een mazzeltje. CTO Smash komt op een 22-22 gelijk met Erik aan service.
Toch haalt De Boemel de bal terug en het wordt zelfs 22-24. Vier keer spelen brengt CTO Smash terug op
23-24. De tegenstander neemt een time-out. CTO Smash verwerkt een bal niet goed en De Boemel wint de
set.
Dames 1 staat inmiddels toch weer op een 18-22 acheterstand en de set wordt met 18-25 verloren. In de
vierde set kan nog een puntje gepakt worden dames!
De nummer 37 van De Boemel heeft een vernietigende service en binnen no-time staat CTO Smash met 1-5
achter. CTO Smash weet zich te herstellen en het wordt 12-12. Maar nu, weer die nummer 37 aan service;
in het net!
Op veld 1 dendert H1 door en staat het inmiddels 21-10 in de vierde set. Jeroen mag nog een paar balletjes
spelverdelen en komt in het veld. Nog een puntje een H1 heeft gewonnen. Frans serveert en de bal wordt
door Martinus tegen het plafond gespeeld. Eindstand vierde set 25-12.
Op veld 2 heeft CTO Smash weer een time-out genomen. De stand is nu 16-18 voor De Boemel. Via een
goede aanval over het midden komt CTO Smash terug. De Boemel loopt toch weer uit naar 18-20. CTO
Smash toont karakter en komt terug op een gelijke stand. Ze lopen zelfs uit naar 22-20 en op 23-20 neemt
de coach van De Boemel een time-out.
D1 verliest inmiddels ook de vierde set en gaat roemloos ten onder tegen Afas-LEOS. Sieds pept z’n
mannen op voor de laatste twee punten. Het lukt, de stand is 24-20. Prachtige buitenaanval van De Boemel
en ze pakken de service weer terug. De Boemel komt terug tot 24-22 en Sieds neemt een time-out. Nog een
puntje en de set is binnen. De Boemel serveert. Erik redt de bal uit het net en de bal valt pal achter het net.
De set is binnen.
Een vijde set is nodig om de winnaar te bepalen en dus wordt er opnieuw getost. Op veld drie neemt out
Smashing lid Coby een time-out voor het team van de Brandweer.
CTO Smash start de vijfde set goed en komt op een 2-0 voorsprong. De Boemel valt van buiten aan de de
bal wordt door CTO Smash getoucheerd. De scheidsrechter ziet het niet maar na luid roepen van De
Boemel geeft de speler van CTO Smash aan dat hij inderdaad de bal geraakt heeft. Op een stand van 4-4
neemt Sieds een time-out. De strijd blijft gelijk opgaan; de teams zijn aan elkaar gewaagd, 6-6. Nummer 37
van De Boemel, we hebben hem al eerder gemeld, slaat de bal keihard binnen. De stand is 8-7 en er wordt
van veld gewisseld. CTO Smash loopt nu uit naar een 11-7 voorsprong en door een prima blok op het
midden zelfs naar 12-7. De Boemel is de weg kwijt en er wordt slordig gespeeld. De coach neemt een timeout op een stand van 14-7 voor CTO Smash. CTO Smash maak t ook het laatste punt en wint de spannende
wedstrijd met 3-2.
16:35 uur. De eerste wedstrijden op deze zaterdag zijn achter de rug. Omkleden maar voor de eigen
wedstrijd met H2. Eerst maar zien of er nog een jeugdlid is die wil meespelen.
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Open rubriek

Door: Hans van Beek

Wat is flextraining? Ik weet het niet. Op de laatste ledenvergadering hoorde ik voor het eerst deze term
vallen. Het heeft iets te maken met recreanten die toch wat instructie krijgen, maar voor zover mij bekend is
het nog niet gestart. Onze voorzitter schijnt er meer van te weten.
Het woord stookte wel het vuurtje onder mijn fantasie op. Al jaren hebben bijna alle sportverenigingen te
kampen met teruglopende ledenaantallen. Men wil de gebondenheid van een club niet. De gaatjes in het
drukke leven moeten wisselend kunnen worden ingevuld met individuele sporten. Dus gaat men naar de
sportschool. Daar schijn je ook een fraaier uiterlijk van te krijgen. We verliezen dus terrein aan die
instellingen. Nu heb ik wel eens gehoord van de uitdrukking ‘if you can’t beat them, join them’. Dus waarom
zouden we eigenlijk de samenwerking niet zoeken? Misschien zijn er mensen die wel iets voor een
vereniging zouden voelen, maar de weg niet weten te vinden. En waarom zou je niet allebei kunnen doen als
je een beetje sportgek bent? Wij hebben de faciliteiten, de sportschool de contacten. Daar komen veel
verschillende mensen. En misschien wil er van ons wel iemand gericht spiergroepen trainen die voor het
volleybal van belang zijn.
De moderne mens wil dus minder gebonden zijn. Misschien moet je dat aantrekkelijker maken met
kortdurende contacten. Waarom zou je niet aanbieden dat iemand eens een maand aan een training mee
kan doen voor een zacht prijsje. Zoals je een nieuwe krant ook voor een tientje drie weken op proef kunt
hebben.
Dan zijn er misschien ook nog die wel belangstelling hebben, maar absolute beginners zijn en een drempel
ervaren omdat ze te weinig van de spelregels weten. Van andersoortige verenigingen ken ik de minicursus.
Aan het begin van het seizoen twee keer een uur de belangrijkste spelregels, een overzichtje van allerlei
soorten volleybal, zoals strandvolley, circulatievolleybal enzovoorts. Dat vooral in de praktijk gebracht met
demonstraties van een stuk of drie goede spelers.
Reclame maken. Nog zoiets. Deze vereniging bestaat al 34 jaar en oogt wat ouderwets vind ik. Zowel qua
naam als wat betreft de outfit. Dat kan vast beter. Zou er niet iemand zijn die contacten heeft met een
reclamebureau of zou er niet een bureau zijn die voor een zacht prijsje aan een ideëele vereniging wat
adviezen zou willen geven?
In de Amsterdamse Gouden Gids zijn we niet te vinden. Niet onder sportverenigingen en niet onder
volleybal. Je kunt er gratis een vermelding op laten nemen. Het is beperkt, maar het kan. Zou je geen
samenwerking kunnen zoeken met een ziektekostenverzekering of een blad van zo’n organisatie om eens te
worden genoemd? Zij hebben vaak allerlei trainingen en kunnen eventueel ook verwijzen. Voor de publiciteit
moet je niet alleen aan Diemen denken, maar ook aan Amsterdam. We zouden misschien ook wat
visitekaartjes of kaartjes op half briefkaartformaat met een aansprekende foto en wat informatie hier of daar
moeten kunnen laten liggen of eens in de supermarkt ophangen. Een pet of een T-shirt of een armbandje
met de naam kan ook een vraag oproepen.
Als je in de krant wilt, moet je iets nieuws te melden hebben. Bijvoorbeeld een nieuw soort training. Maar je
moet ook aan goede timing denken. Politici willen altijd graag met hun kop in de krant. Waarom zouden wij
daar niet bij kunnen? De Partij voor de dieren wil misschien best weten of koeien ook van volleybal houden,
maar dat weten wij niet omdat ze nooit bij een wedstrijd worden uitgenodigd. Of dat Groen Links niet alleen
voor golf, maar ook voor volleyballers is.
Nou, zo dacht ik, van die dingen.

volleybalvereniging

Smashing’72
Het wel en wee van Heren 2

Het seizoen van Heren 2

Door: Peter Scheffers

De najaarscompetitie voor H4 begon op donderdag 21 september jl. met een wedstrijd tegen VCW en in
Landsmeer. Kim en Peter hadden al afgezegd en ook Hans moest op het laatste moment verstek laten
gaan. Hans van Beek was op de maandagavond al gevraagd in te vallen maar het afzegging van onze eigen
Hans was dermate laat dat we andere, niet nader te noemen, maatregelen moesten treffen om toch met zes
man in het veld te staan. Eerst naar Diemen-Zuid om Kees op te halen, met Hans bij de Hema afgesproken
en toen midden in de spits richting Landsmeer. Erik en Jan-Harm konden de weg ook vinden dus waren we
inderdaad met zes man.
De eerste wedstrijd van de competitie werd uiteindelijk met 1-3 gewonnen. Alhoewel het eindresultaat
wellicht anders doet denken waren lagen de setstanden toch redelijk bij elkaar. Logisch met twee invallers
en een team wat bijna nog niet getraind had. Hans en Ronald nog bedankt voor het invallen.
De tweede wedstrijd was uit tegen SVU in het Sportcentrum van de VU. Hans moest wederom afzeggen en
dus weer zonder wissel. De eerste set werd makkelijk gewonnen alhoewel de scheidsrechter dramatisch
slecht was en zeer voor de eigen vereniging floot. Op een gegeven moment wist ze echt niet meer wat ze
aan het doen was en de ergernis bij Smashing over de leiding van duidelijk toe. Een bal die niet zo’n klein
beetje in en ook nog eens getoucheerd was werd uit gegeven. Ook SVU begreep het niet ook al kwam het
wel lekker uit in de tweede set. Op de vraag van de aanvoerder van Smashing waar ze mee bezig was
antwoordde de scheidsrechter “ik ben er niet helemaal bij geloof ik” en daar kan je het dan mee doen. De
tweede set ging verloren en de derde set speeld H3 dramatisch slecht. De vierde set werd de draad van de
eerste set weer opgepakt maar de beslissende vijfde set werd toch uiteindelijk verloren.
De derde wedstrijd werd thuis in Diemen gespeeld tegen US. Helaas was Hans weer afwezig en moest weer
met zes man gespeeld worden. Nu wil het feit dat Hans onze enig overgebleven spelverdeler is sinds januari
van dit jaar en dat los je niet zo makkelijk op. Omdat onze diagonaal in juni zijn lidmaatschap opgezegd
e
heeft en onze andere diagonaal/2 spelverdeler dus in januari plotseling naar een ander team ging, moest e
nogal geimproviseerd worden. Peter ging op voor spelverdeler en Erik als diagonaal. Hierdoor ging wel wat
aanvalskracht verloren maar het was de enige oplossing. De wedstrijd tegen US werd met 1-3 verloren.
De vierde wedstrijd tegen Amsterdam was Hans weer van de partij. Jan-Harm had afgezegd en dus weer
met zes man. Dat we weer met een ervaren spelverdeler speelde n was te merken. Niet alleen vanwege de
beteren set-ups maar ook omdat we een sterkere aanval hadden met name op het midden. De wedstrijd
werd makkelijk met 1-3 gewonnen. In deze wedstrijd kreeg Kim last van een oude schouderblessure en
moest de verdere wedstrijden laten voor wat ze zijn. Met de krappe bezetting van het team kwam dat
uiteraard niet echt goed uit.
De vijfde wedstrijd stond als tegenstander koploper Armixtos als tegenstander op papier. Armixtos had nog
geen set verloren en stond fier aan kop in de poule. Zonder Kim, dus wederom met zes man, begon H2
uitermate goed aan de wedstrijd. H2 speelde het beste volleybal ooit uit de geschiedenis van het team en op
magistrale wijze werd de eerste set gewonnen met 25-16. Armixtos herstelde zich en won de tweede en
derde set hoewel de setstanden dicht bij elkaar lagen en het spel van H2 uitermate goed was. Bij een 1-2
achterstand in sets wist H2 de vierde set weer op sublieme wijze te winnen. Op inzet en karakter werd
Armixtos in deze set op de tweede setnederlaag in de competitie getrakteerd. Tot op vandaag zijn dit de
enige twee sets die Armixtos heeft meten afstaan in deze competitie. De vijfde set werd uiteindelijk met 1215 verloren maar het vertoonde spel, karakter en inzet gaven moed voor de resterende wedstrijden van de
competitie.
De zesde wedstrijd werd op 1 november in Diemen gespeeld tegen SVU. Tegen deze tegenstander hadden
de ouden mannen van H2 iets recht te zetten. De gemiddelde leeftijf van de tegenstander zal niet veel ouder
geweest zijn dan een jaar of 22 terwijl dat bij H2 aanmerkelijk boven het dubbele van dit getal ligt. De
stijgende lijn van de laatste wedstrijden van H2 werd nu voortgezet. Tezamen met het gebrand zijn op een
pak slaag voor de tegenstander gezien het gebeuren rond de eerste wedstrijd deed H2 tot grote hoogte
stijgen. De wedstrijd werd gemakkelijk met 4-0 gewonnen en zelfs conditioneel moesten de jonge honden
van SVU het afleggen tegen Smashing.
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Zaterdag 18 november. De thuiszaterdag van de vereniging. Voor H2 staat de wedstrijd tegen VCW op het
programma en wel om 17:00 uur. Om 15:00 staan wedstrijden van D1, H1 en het gecombineerde jeugdteam
CTO Smash op het programma. Met laptop naar de sporthal om verslag te doen van deze wedstrijden. Als
de verslagen van de wedstrijden niet naar de redactie komen dan komt de redactie wel naar de wedstrijden,
zoiets als Mohamed en een berg.
Even voor half vier, anderhalf uur voor de wedstrijd. GSM gaat over, Erik aan de lijn; heeft last van z’n nek
en kan niet spelen. Nu heb ik een lijst van met telefoonnummers van de spelers van H4 in m’n tas dus maar
een rondje gebeld. Of niet te bereiken, of niet thuis, of andere verplichtingen; kortom geen invaller van H4 en
dat is natuurlijk logisch anderhalf uur voordat een wedstrijd moet beginnen op zaterdagmiddag 17:00 uur en
ook nog een prachtig najaarsweer.
Uiteindelijk heeft Erik van de Schaaf van het jeugdteam CTO Smash meegespeeld met H2 en zeker niet
onverdienstelijk. Erik, nog van harte bedankt voor je inzet!
De eerste set tegen VCW werd met 25-23 gewonnen. Het liep niet echt lekker en dat kwam natuurlijk ook
omdat we moesten zoeken naar de juiste opstelling. Om het voor de vaste spelers simpel te houden en om
niet te tornen aan de aanvalskracht werd besloten om Erik op de plaats van onze eigen eigen Erik te zetten,
dus in de diagonaal. Voor Erik was dit ook nieuw en dus even wennen maar Erik heeft zich uiteindelijk kranig
geweerd en deed niet onder voor de overige mannen van H2. De tweede set ging verloren. H2 speelde niet
goed en VCW maakte hier gebruik van. Gelegenheidscoach Ronald moest tweemaal een time-out nemen
maar het mocht niet baten.
In de derde set pakte Smashing de draad wee op. De pass, set-up, aanval en blokkering liepen goed en
Smashing liep snel uit op VCW. De set werd gewonnen en Smashing begon met goede moed aan de vierde
set. VCW was gebroken want in de vierde set kwam er werkelijk geen aanval van VCW, ballen werden niet
goed beoordeeld en ondeling rommelde het ook. De set werd dan ook door Smashing zeer ruim gewonnen
met 25-12.
In de poule blijft Armixtos alle wedstrijden met 4-0 winnen dus is met nog drie wedstrijden te spelen niet
meer in te halen. US heeft met een wedstrijd minder gespeeld een achterstand van 8 punten. Indien as
zaterdag punten gepakt worden van US dan moet een tweede plaats in de poule zeker haalbaar zijn met
nog een wedstrijd tegen Amsterdam op het programma en de laatste wedstrijd tegen koploper Armixtos.
Wellicht dat van Armixtos nog een paar setjes afgesnoept kunnen worden.
Zeven wedstrijden gespeeld met telkens zes man. En toch een goed resultaat in de competitie tot nu toe.
Kim zal de resterende wedstrijden ook niet aanwezig zijn en as zaterdag is ook Jan-Harm afwezig dus
moeten we weer op zoek naar een zesde man. Tot nu toe nog steeds gelukt dus voor zaterdag zal ook wel
weer een slachtoffer gevonden worden. Wellicht een P/D wedstrijd nog mogelijk is en wie weet promotie
naar de vierde klasse.

Hier had jouw verslag van je team kunnen staan!
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De jeugdafdeling van Smashing groeit en bloeit. De samenwerking met CTO blijkt in de praktijk goed
te werken. Sinds het begin van dit seizoen spelen we onder naam CTO Smash met vijf combinatieteams
onder de naam CTO Smash. Daarnaast hebben we nog twee aspiranten-teams en vier CMV-teams.
Inmiddels hebben we als Smashing 59 jeugdleden. Aangezien de combinatie-teams ook op maandag
trainen, is het vanaf half vijf gezellig druk in de hal.
Een en andere betekent voor de jeugdcommissie aanzienlijk meer organisatie en afstemming. Sinds het
begin van dit seizoen verloopt de informatievoorziening grotendeels per email. Verder vergaderen we
regelmatig samen met de jeugdcommissie van CTO. Zo zijn we bezig om gezamenlijk de
Sinterklaastraining voor te bereiden. Ook worden er plannen gesmeed voor het aspirantenkamp voor
volgend jaar …. de accommodatie is al gereserveerd en jullie mogen 1, 2 en 3 juni al vast in jullie agenda
zetten. Meer informatie over het aspirantenkamp volgt later.
Gelukkig voor de jeugdcommissie wordt er veel werk verzet door de trainers, coaches en ouders.
Zonder jullie tijd en inzet kan het allemaal niet! Regelmatig krijgen wij ook veel positieve reacties hoe
het een en ander reilt en zeilt. Soms zijn er ook natuurlijk vragen en kritische kanttekeningen. Alle
reacties zijn van harte welkom. Op maandagavond tussen 18.00 en 19.30 is er altijd wel iemand van de
jeugdcommissie in de zaal. Een enkele keer horen wij ook pas achteraf – nadat het lidmaatschap is
opgezegd – onvrede. Dat is jammer. Het kan best zijn dat wij ergens een steek hebben laten vallen.
Laat het ons weten, dan kunnen we proberen er wat aan te doen!
Verder in deze jeugd-setdown:
-

een wedstrijdverslagje van Smashing-3 (CMV-niveau 4)
wedstrijdverslagen en stand van zaken bij de aspiranten (met dank aan alle reporters)
aankondiging van Sinterklaastraining op maandag 4 december

Voor straks fijne feestdagen en zet hem op de komende wedstrijden!
Met sportieve groeten,
Sieds van der Schaaf (020-6953683 / sieds@chello.nl)
Nicole de Lange (020-6950439 / Nicole.deLange@xs4all.nl)
René de Groes (06-42249914 / rdegroes@kpnplanet.nl)
Eric Visch (020-6444695 / eric@toewan.nl)

MAANDAG 4 DECEMBER – SPECIALE SINTERKLAASTRAINING – MAG JE NIET MISSEN!

volleybalvereniging

Smashing’72

Nieuwbrief Jeugd Smashing ’72 / CTO Smash

CMV
Smashing-3 (CMV-4)
Op 11 november speelde een geminimaliseerd Smashing-3 drie wedstrijden in de Verheijhal. Simone
(mamma van Leonie) was de coach en heeft een wedstrijdverslagje gemaakt. Onze nieuwe ster Chiara
kon helaas niet komen en Anne Timmerman had een naar virus te pakken, zodat we maar drie spelers
hadden. Gelukkig wilde Veerle uit Smashing 4 het team van Tess, Sanne en Leonie aanvullen, en de
moeder van Leonie kon invallen als coach, nu Elsa, die het team al twee jaar coacht voor de zieke Anne
moest zorgen.
De eerste wedstrijd speelde Smashing 3 tegen US 3. Na een spannend gelijkspel, won Smashing 3 de
tweede helft. Na elk punt kwam er een enthousiaste yell: puntje!!!!
Meteen erna volgde de tweede wedstrijd, tegen A'dam 10. De eerste helft werd nog gewonnen, daarna
zakte Smashing wat in, en verloren ze de tweede helft; ook de wedstrijd tegen AMVJ3 ging verloren.
Zaterdag nieuwe kansen!

Meer foto’s van deze wedstrijd zijn terug te vinden op de website (www.smashing72.nl/fotos.html)
Smashing-4 (CMV-4)
Het was weer een spannende zaterdagochtend. Dit keer moesten we in plaats van 2 x 10 minuten een
spel van 15 minuten spelen. Dit gaf na de eerste wedstrijd wat verwarring zowel bij kinderen als bij de
coach. De eerste wedstrijd tegen AMVJ3 hebben we glansrijk gewonnen.
De tweede wedstrijd tegen A’dam11 was een zeer spannende pot. Na een ruime achterstand kwamen we
terug tot gelijk spel 15-15 met nog 5 minuten te gaan. Helaas hebben we uiteindelijk verloren met 2418 maar we hebben nu wel de ervaring dat ook al sta je achter je met de goede mentaliteit en instelling
toch nog kunt winnen.
De derde wedstrijd tegen Abcoude4 was ook bloedstollend. Vanuit een ruime voorsprong lieten we de
punten lopen. Abcoude kwam helemaal terug tot gelijkspel, maar onze doorzetters vochten terug en
met resultaat 25-21 voor Smashing4.
De laatste wedstrijd tegen US3 was een fluitje van een cent. De start was weer spectaculair en vanuit
een ruime voorsprong is het lekker spelen. De kunst is altijd om de concentratie dan ook vast te
houden, maar onze meiden hielden elkaar scherp met ook een winst als resultaat (30-21).
Meiden goed gespeeld, de concentratie was hoog en jullie riepen goed naar elkaar. Ik ben trots op
jullie! In december gaan we dit nog een keer dunnetjes overdoen.

volleybalvereniging

Smashing’72

Nieuwbrief Jeugd Smashing ’72 / CTO Smash

Aspiranten
CTO Smash-1
Op 11 november speelde CTO Smash-1 tegen de koploper Abcoude 1. Het was moeilijk om voldoende
tegenstand te bieden. Natuurlijk hadden we een excuus: twee speelsters waren geblesseerd. Maar
toch! Onze kwaliteit kwam er niet goed uit. En dan heb je geen kans tegen een aantal van die sterke
jongens (ik denk aan nummer 49!). Eigenlijk ging het nog het beste in de eerste set. Toen kwamen we
nog in de buurt: 22-25. De tweede set speelden we beduidend minder; de patronen klopten niet meer
(17-25). Gelukkig konden we ons onder de bezielende coaching van Remon herpakken, maar het was niet
genoeg voor de overwinning (21-25). Uiteindelijk heeft CTO Smash-1 dus met 3-0 verloren. Ze staan
nu tweede in de XA1-poule, vier punten achter Abcoude. En hebben nog een kleine kans om kampioen te
worden. Ze zullen dan echter wel de volgende keer moeten winnen van Abcoude!
CTO Smash-2
CTO Smash-2 speelde tegen Albatros-2. Een zwakke partij van onze kant (13-25, 19-25, 14-25).
Eigenlijk waren we telkens een fractie te laat en een beetje te onnauwkeurig. Jammer, want zo blijven
de talenten van dit team verborgen. CTO Smash-2 is nu één na laatste in de XA1poule. Na 25 november
wordt de poule gesplitst en zullen ze alleen nog een keer de andere teams treffen die bij de onderste
vier staan. Alle kans dus om er een mooi competitieslot van te maken.
CTO Smash-3
CTO Smash-3 speelt in de regionale jongens-B-competitie, wat voor alle spelers helemaal nieuw is. Ze
draaien goed mee in de middenmoot.
Zaterdag 18 november speelde CTO Smash 3 de derde wedstrijd met het 4-2 systeem. Heel af en toe
was er nog wat verwarring over de opstelling en zag het publiek (leuk dat jullie kwamen aanmoedigen
meiden!) grote vraagtekens in sommige ogen. Over het algemeen gaat het inmiddels heel goed en weet
iedereen waar hij moet staan. Jasper en Erik zijn de spelverdelers, Thierry en Max de middenmannen
en Valentin en Robin de buitenaanvallers. Jord is de allrounder. Vandaag speelde hij als buitenaanvaller.
Over de 1e set kunnen we kort zijn: 25-10 gewonnen. Servicedruk van CTO Smash 3 leverde ketsers op
bij de Boemel, die door Thierry genadeloos werden afgestraft op het midden. Lekker hoor!
De 2e set begon goed. Jasper dacht: "de 1e klap is een daalder waard" en sloeg de 1e bal erg mooi langs
het blok op de zijlijn. De hele set ging het gelijk op. Sieds nam een time out bij de stand 11-14 en
vertelde zijn mannen dat ze het met z'n allen moesten doen, elkaar moesten helpen en vooral veel
moesten roepen. Op de stand 18-21 serveerde Robin een moeilijke bal, maar de Boemel zette er
een hele mooie 3 meter aanval tegenover. Wat volgde waren wat slordige servicepasses aan Diemense
kant en dan is het zomaar ineens 18-25.
Door de winst in de 2e set groeide het zelfvertrouwen van de Boemel. Ook in de 3e set ging het gelijk
op. Op een stand van 8-10 serveerde Jord een fraaie ace. Daarna blokte Max in 1e instantie een aanval
heel mooi af, maar helaas lag ie in 2e instantie toch aan onze kant op de grond. Valentin sloeg daarna
een heel mooi diepgeslagen bal. De Boemel besloot meer prikballen uit te gaan delen en CTO Smash 3
had daar geen goed antwoord op. De 3e set ging met 23-25 naar de Boemel.
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In de 4e set moest er dus gewonnen worden om nog zicht op de overwinning te houden. De
Boemel kwam goed uit de startblokken. Gelukkig mocht Max bij 2-5 gaan serveren en dat ging erg
lekker. Bij 3-5 sloeg Jasper een bal snoeihard aan de andere kant op de grond. Dat willen we meer zien!
Max serveerde een fraaie serie tot de stand 6-5 was. Daarna bleef het weer gelijk opgaan. Het publiek
vond het niet erg. Met een heerlijke service van Thierry werd het 21-20. Daarna ging de Boemel
foutjes maken. Er werd veel op elkaar gemopperd aan de andere kant van het net, maar onze jongens
hielden het hoofd koel. CTO Smash 3 liep uit naar 24-20 en van de kant klonk het "één, één!". De
Boemel sloeg een mooie klap over het blok van Erik heen: stand 24-21. De volgende bal ging knullig uit.
Stand 24-22. Weer klonk het "één, één!". De laatste bal van de 4e set was een mooi doortikballetje van
Erik.
Voor de 5e en allesbeslissende set riep Sieds zijn mannen nog eens bij elkaar. Hij wees ze er op dat ze
konden winnen als ze hard bleven werken voor elke bal. De Boemel was echter niet van plan zich zomaar
gewonnen te geven. Een door Jord lekker naar beneden geslagen bal maakte 5-4. Gaan we dat vaker
zien Jord? Met een paar tactische balletjes kwam de Boemel daarna voor het eerst in de 5e set op een
voorsprong: 5-6. Erik liet dat niet op zich zitten en sloeg de bal bij de Boemel op de grond. Daarna
zetten Jasper en Thierry een tweemans blok en kwam de stand op 7-6. Bij 8-7 werd van speelhelft
gewisseld. Thierry lette weer goed op en blokte een ketser af. Een aanval later gaf Erik een setup met
een ernstige plakbal. De Boemel protesteerde luid, maar de scheidsrechter floot niet. De Boemel
vergat door te spelen en de bal viel op de grond. Vervolgens mocht Jord serveren en CTO Smash 3 liep
uit naar 13-7. De coach van de Boemel vluchtte in een time out. Na de time out zette Thierry een killblok: 14-7. De Boemel werd nog een beetje gematst doordat de scheidsrechter een netfout aan hun
kant niet zag: 14-8. Jasper maakte er een eind aan door via het blok van de Boemel het laatste punt te
scoren: 14-8.
Een hele fraaie overwinning en een leuke pot om te zien!
(foto’s van deze wedstrijd staan binnenkort op de website www.smashing72.nl/fotos.html)

CTO Smash-4
In dit seizoen dus voor het eerst combinatie-teams van CTO en Smashing’72 in de competitie. CTO
Smash-4 is daar een goed voorbeeld van met vier speelsters van Smashing en drie van CTO. Alhoewel
het team jong is – de meiden zijn zo tussen de 12 en 14 jaar – spelen ze dit seizoen gelijk in de hoogste
poule in Amsterdam. Er zit dan ook het nodig talent in met twee speelsters bij de NVS (Marouska en
Lisa) en drie bij de regio-selectie (Anne, Irene en Lara). Wel is het wennen onderling en ze komen
regelmatig nogal wat “kracht” tegen in de poule. Toch zijn ze eigenlijk maar twee/drie keer echt een
set weggespeeld. Alle andere sets hebben ze goed tegenstand geboden en ze hebben inmiddels twee
sets gewonnen.
In de wedstrijd tegen KVA-1 van zaterdag 11 november werd er voor het eerst echt volgens het
“penetratie”-systeem gespeeld. Op het nieuwe systeem was hard getraind. Soms zag het er nog wat
onwennig uit. Door het systeem was het spel heel actief en hadden ze er ook weer lol in. Er moest hard
gewerkt worden en soms veel nagedacht, wat af en toe ten koste ging van de techniek. Maar gaande
weg ging het steeds beter en de derde set ging het gelijk op tot 20-20. Helaas ging de wedstrijd
uiteindelijk met 3-0 verloren, maar dat lag niet aan de inzet. CTO Smash-4 is op de goede weg,
volgende keer beter!
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Meer foto’s van deze wedstrijd zijn terug te vinden op de website (www.smashing72.nl/fotos.html)
CTO Smash-5
Een team bestaande uit talentvolle mix van jongens en meiden die voor het eerst bij de aspiranten
spelen. Tegen KVA-5 speelden ze een goede partij, waarbij het in de derde set ineens niet meer liep.
De eerste twee sets speelde het team heel goed. Mooie passes, goede opslagen. Dit leidde tot: 25-23
en 25-21. Het team van KVA maakte de fouten. In de derde set gingen zij ineens goed opslaan en
kregen we alle ballen terug (16-25). Maar toen hadden we de wedstrijdwinst eigenlijk al binnen.
CTO Smash-5 doet het goed in de XA5-poule. Ze staande tweede achter koploper Arena. Maar ze
komen Arena nog een keer tegen op 9 december. Dan kunnen ze revanche nemen voor de eerdere 2-1
nederlaag.
Smashing-1
Een mix van oudere en jongere jongens en meiden. Ze spelen in de XA4-poule, waar iedereen van elkaar
lijkt te kunnen winnen. Ze staan nu vierde, maar maken zeker kans om nog één of twee plaatsjes te
stijgen. Zet’m op!
Smashing-2
Een super jong aspiranten-team, waarvoor het erg wennen is. Daarbij hadden ze een moeizame start,
omdat er onverwachts een aantal kinderen stopten. Gelukkig is het team nu weer compleet. Alhoewel ze
onderaan staan met 1 gewonnen set, hebben ze er wel lol in. Ga zo door: jullie gaan vast meer sets
winnen!
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Datum

Agenda seizoen 2006/2007

Agenda

seizoen 2006-2007
27-8-2006
Begroting, jaarrekening en afspraak kascommissie
27-8-2006
Jaarverslag commissies
4-9-2006
Eerste training
10-9-2006
Definitieve Opgave teamsamenstelling
11-9-2006
25-9-2006
25-9-2006
27-9-2006
4-10-2006
18-10-2006
8-11-2006
22-11-2006
13-12-2006
20-12-2006
8-1-2007
22-1-2007
24-1-2007
31-1-2007
7-2-2007
7-3-2007
21-3-2007
14-4-2007
15-5-2007
22-5-2007
29-5-2007

Start eerste wedstrijdronde Halfjaarcompetitie
Jaarvergadering (ALV) - voorbereiding op jubileum 20072008
Start eerste wedstrijdronde Halfjaarcompetitie
Eerste thuiswedstrijd
competitie thuiswedstrijd 2006-2007
competitie thuiswedstrijd 2006-2007
competitie thuiswedstrijd 2006-2007
competitie thuiswedstrijd 2006-2007
competitie thuiswedstrijd 2006-2007
Voorlopige teamsamenstelling tweede helft halfjaarcompetitie
Oliebollentournooi: Onderling mixtournooi aanvang 19.30
Definitieve Opgave teamsamenstelling tweede helft
halfjaarcompetitie
competitie thuiswedstrijd 2006-2007
Uiterlijke datum spelers terugschrijven naar team lager
competitie thuiswedstrijd 2006-2007
competitie thuiswedstrijd 2006-2007
competitie thuiswedstrijd 2006-2007
competitie thuiswedstrijd 2006-2007
1e speelavond Buurt Volleybal Tournooi 2007
2e speelavond Buurt Volleybal Tournooi 2007
3e speelavond Buurt Volleybal Tournooi 2007

Wie

Bas Langelaar, Bestuur
TC, Jeugdcommissie, Bestuur
Vereniging
TC, Jeugdcommissie, Magda van
Itallie
Vereniging
Vereniging

Vereniging
Vereniging
Vereniging
Vereniging
Vereniging
Vereniging
TC, Jeugdcommissie
Bestuur, Tournooicommissie, Jan
Elbers
TC, Jeugdcommissie
Vereniging
TC
Vereniging
Vereniging
Vereniging
Vereniging
Tournooicommissie
Tournooicommissie
Tournooicommissie

