
 

Corona update  

Binnensport nog buitenspel 

Waar momenteel jongeren tot 27 jaar in 

teamverband buiten mogen trainen, is dit 

per 16 maart ook toegestaan voor oudere 

buitensporters (met maximaal 4 

mensen). Voorwaarde is wel dat zij 1,5 

meter afstand houden. Met het begin van 

de lente, en dus hopelijk beter weer in 

aantocht, is dit goed nieuws voor onze 

club. Johan Klerks (TC) gaat komende 

weken in overleg met de  (jeugd-) trainers 

om te bespreken onder welke condities 

we weer veilig buiten kunnen 

volleyballen. 

 

 

Iets met een tunnel. En licht… 

 Hebben jullie dat ook? Het voorjaarsweer van afgelopen week en de laatste 

versoepelingen geven het gevoel alsof we uit een diepe winterslaap 

ontwaken. Wat hebben we dit gemist; het gevoel dat er weer wat kan én 

mag.  

Al zijn we natuurlijk nog lang niet daar waar we willen zijn. Samen trainen, 

samen wedstrijden spelen. High fives zonder je in te houden, een 

schouderklop of groepshug om het gewonnen punt te vieren. Iets wat 

jarenlang zo vanzelfsprekend leek lijkt nu zo ver weg. Maar er is licht aan het 

eind van de tunnel, de eerste versoepelingen zijn een feit! Nu nog even 

afwachten of die derde golf aan ons voorbij kabbelt… 

Ik hoop daarom, net als jullie, dat we elkaar in het tweede kwartaal weer 

mogen ontmoeten op de Mariënhoeve, binnen of buiten. Om lekker een 

potje te trainen en even bij te praten. Tot die tijd….Blijf gezond en hou vol!   

Winterslaap?  

Het bestuur is allesbehalve in een winterslaap geweest. Zo hebben we sinds 

enkele weken weer een voltallig bestuur.  

Na een zoektocht naar bestuur talenten binnen onze vereniging zonder 

gewenst resultaat vonden we een oplossing in een stoelendans binnen het 

bestuur. Patrick van Merrienboer, onze secretaris, gaf aan de rol als 

voorzitter (ad interim) op zich te willen nemen.  

Dat betekende dat we op zoek konden naar een secretaris, wellicht een iets 

makkelijker te vervullen functie. Dat bleek gelukkig zo te zijn. In de persoon 

van Wim van Koningsveld hebben we iemand gevonden die de stoel van 

secretaris (ad interim) wil bezetten.  

Tijdens de komende ALV zullen zij zich beiden verkiesbaar stellen voor de 

functies. Voor diegene die Patrick nog niet zo goed kent; hij laat meer van 

zichzelf zien in de nieuwe rubriek High Five, verderop te vinden in deze 

nieuwsbrief.  

 

  

Bourgondië 
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Beachvolleybalveld 

We zijn in overleg met Wijksport over 
toestemming voor de aanleg van een 
(tijdelijk) beachvolleybalveld. Wij zouden  
nl. graag een alternatief hebben zodat 
we ook bij minder goed weer buiten 
kunnen volleyballen. Er liggen plannen 
voor een vast veld maar die laten nog op 
zich wachten.  
Kun jij iets voor onze plannen betekenen 
of ken je iemand die mee wil denken/ 
helpen? Neem dan contact op met het 
bestuur via secretaris@bourgondie.net.  

mailto:secretaris@bourgondie.net


Jeugd Bootcamp 

Geplaatst namens Paul Klaassen - Helaas mogen we al 

een tijdje niet meer volleyballen. Om tóch nog een 

beetje in beweging te zijn én het teamgevoel te 

versterken organiseren we een heuse bootcamp!  

Per team ga je een uurtje onder begeleiding allerlei 

leuke oefeningen doen. De bootcamp vindt plaats op 

zaterdag 22 en 27 maart, afhankelijk van het aantal 

aanmeldingen. Let op: ook bij minder goed weer gaat 

de bootcamp gewoon door, gelukkig zijn wij geen 

watjes bij Bourgondië… 

 

Dus wil je meedoen, meld je je dan snel aan bij je 

trainer (via de team whatsappgroep) zodat we weten 

hoeveel teams we kunnen inschrijven. 

En mochten toch niet al je teamleden even grote 

bikkels zijn, ook dan kan je je gewoon aanmelden.  

Dan vinden we vast een leuk team om mee te doen!  

Bourgondië Pubquiz  

Woensdagavond 23 december was het zover. De eerste 

online pubquiz van onze club. Er hadden zich 15 teams 

opgegeven bij de organisatie.  Paul Klaassen en Férenc 

Hutjens hadden 9 vragenrondes voorbereid met voor 

iedereen kansen om te scoren;  van algemene kennis tot 

muziek, van volleybalkennis tot logica puzzels.  

 

 

 

 

Na 2,5 uur online quizzen kwam de top 3 bovendrijven. 

Kaashuis Dorestad had heerlijke verwenpakketjes geleverd 

voor de winnaars:  

1. Team Warzone - Jeroen en Heiko (en partners) 

2. Fam Klerks en Kootstra – Jiske, Tjerk, Jarmo, Kirsten 

3. GJAT – Gert-Jan, Anfred, Tom (H3) 

De Roosjes – Joyce, Dian, Ingrid, Wilbert Rosengarten 
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Van de bestuurstafel 

TIjdens de laatste vergadering, nu twee weken geleden, is 

gekeken naar behaalde resultaten in 2020 op diverse 

vlakken. Hoe staan we er voor qua ledenbestand? En hoe 

staan we er financieel voor na een jaar corona? Gelukkig 

kunnen we jullie melden dat we als vereniging in goede 

gezondheid verkeren. Zo zijn er vooralsnog zijn er geen leden 

opgestapt en zijn teams nog intact.  Daarnaast hebben we, 

onder andere door subsidie vanuit de TASO-regeling, onze 

verliezen kunnen beperken. Deze regeling ondersteunt 

verenigingen die door corona inkomstenderving hebben. In 

ons geval bijvoorbeeld door het wegvallen van inkomsten uit 

baromzet. Ook  hebben we door goede afspraken met 

Stichting Wijksport vaste uitgaven voor huur kunnen 

beperken. Na het opmaken van de balans hebben we 

besloten om onze leden de komende drie maanden vrij te 

stellen van contributie. Deze zal dus niet geïnd worden. Dit 

om jullie, onze leden, tegemoet te komen. We hopen 

hiermee iedereen aan boord te houden. Meer details en 

informatie volgt via email en tijdens de komende ALV 2021.  

Team Rehorst in opperste concentratie tijdens de pubquiz 

http://www.bourgondie.net


High Five 

In de nieuwe rubriek High Five stellen we mensen 
binnen én buiten onze vereniging vijf vragen zodat we 
hen (iets) beter leren kennen. Deze keer Patrick van 
Merrienboer (zie foto hiernaast). 

 
Stel jezelf even kort voor. Ik ben Patrick van 

Merrienboer, tot voor kort secretaris en sinds 

november 2020 voorzitter a.i. van onze mooie en 

leuke club! Ik ben zelfstandig technisch project 

manager in de voedingsindustrie en ben getrouwd en 

heb 2 zoons van 11 en 13 jaar.    

Wanneer en hoe ben je bij Bourgondië terecht 

gekomen? Omdat mijn beide zoons James en Ruben 

volleybalde was ik tijdens een toernooi  aangesproken 

of ik interesse had om te gaan volleyballen en mij op 

kon geven voor een proeftraining. De proeftraining 

gedaan en vond / vind  het een erg leuk spelletje en 

heb mij aangemeld bij de recreanten. Na een aantal 

jaar bij de instroom recreanten te hebben getraind en 

gespeeld ben ik inmiddels bijna 2 jaar met veel plezier 

bij recreanten mix 1 in het team aangesloten.    

Neem ons eens mee naar onvergetelijk moment uit 

je volleybal carrière. Veel leuke herinneringen maar 

niet één moment dat ik er uit kan kiezen. Het zijn 

vooral de kleine momenten zoals goed een bal raken 

of een lekkere wedstrijd te hebben gespeeld.     

Favoriete film, muziek en gerecht? Film: John Wick. 

Muziek: The Doors. Gerecht: Curry gemaakt door mijn 

vrouw Cilma of spareribs van de BBQ.     

Wat is je levensmotto? You live now enjoy now! 
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GJ’s voorjaars sudoku   

Gert-Jan den Hartog (H3) daagt je uit om de Bougondië 

sudoku te verslaan! Een sudoku zal de puzzelaars wel bekend 

zijn. De Bourgondië sudoku is daar een lastige variant op. De 

inzenders kunnen een leuke prijs winnen. Stuur je opgave in 

naar activiteiten@bourgondie.net.  Je vindt de sudoku op de 

laatste pagina van de nieuwsbrief. In de volgende 

nieuwsbrief volgt de uitslag. PS: Renske, jouw prijs van de 

vorige editie ligt nog steeds klaar, we bewaren hem tot de 

eerste training. 

 

 

  

Jantje Beton 2021 

In de week van 8 t/m 13 maart vindt de jaarlijkse collecte 

plaats van Jantje Beton. Buitenspelen is voor ieder kind super 

belangrijk, maar zeker niet vanzelfsprekend. 3 op de 10 

kinderen spelen niet of slechts één keer per week buiten. 

Voor kinderen in kwetsbare posities is het vaak onmogelijk. 

       

Van het geld dat we tijdens de online collecte ophalen gaat 

de helft naar de clubkas. De andere helft gaat naar projecten 

van Jantje Beton.  

Help jij Bourgondië tijdens de Jantje Beton Collecteweek?  

Met bovenstaande QR code (of deze link) kun je een online 

gift doen. We zullen komende week via de diverse teamapps 

ook nog een handig Whatsapp bericht delen wat je naar 

familie en vrienden kunt sturen. Ons deel van de opbrengst 

gaat naar toekomstige jeugdactiviteiten.  

Alvast bedankt, ook namens Jantje Beton! 

http://www.bourgondie.net/
mailto:activiteiten@bourgondie.net
https://mii.io/c/jantje-beton-collecte?p=43144390
https://mii.io/c/jantje-beton-collecte?p=43144390


Colofon 

• Redactie en vormgeving: Férenc Hutjens 

• Aan deze editie werkten mee: Paul Klaassen, Gert-Jan den Hartog en Patrick van Merrienboer 

• Contact: activiteiten@bourgondie.net 

• Editie: maart 2021 (alle voorgaande edities zijn te vinden op onze website) 
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GJ’s voorjaars sudoku 

Gert-Jan den Hartog (H3) daagt je uit om de Bougondië sudoku te verslaan! Een sudoku zal de puzzelaars wel bekend 

zijn. De Bourgondië sudoku is daar een variant op. Alleen niet de getallen 1 t/m 9, maar de letters van BOURGONDIE. 

Gezien het aantal letters van 10, wordt de OU als 1 letter gezien. Het worden dus de letters B-OU-R-G-O-N-D-I-E om in 

te vullen. Verder gelden de normale regels, dus per  vierkantje mag je de letters van BOURGONDIE slechts 1x 

gebruiken. Ook op dezelfde regel van links naar rechts en van boven naar beneden mag elke letter maar 1x worden 

gebruikt. Deze variant is echter dubbel zo moeilijk: er zijn totaal 9 witte en 4 grijze vierkanten, in elk vierkant komen 

de letters B-OU-R-G-O-N-D-I-E. Probeer hem maar eens te maken.  Stuur je opgave in naar 

activiteiten@bourgondie.net. In de volgende nieuwsbrief volgt de uitslag. Succes!! 
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