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Corona update
Op 5 juni wordt de derde stap van het
openingsplan gezet. Kinderen tot en met
17 jaar mogen binnen en buiten sporten
zonder beperkingen. Sporten in
groepsverband is toegestaan.
Volwassenen vanaf 18 jaar mogen binnen
en buiten sporten met maximaal 50
personen in groepsverband. Als het nodig
is voor de sportbeoefening is 1,5 meter
afstand houden niet verplicht.
Het reguliere binnenspeelseizoen loopt
altijd half juni af. Met dat in het
achterhoofd en twee mooie beachvelden de hele zomer tot onze
beschikking, heeft de TC de keuze
gemaakt om indoor volleyballen voor de
korte termijn niet meer te faciliteren. Als
alles positief blijft qua maatregelen zou
vanaf half augustus het indoor
volleyballen weer kunnen worden
opgestart.
Mocht er door teams vaker getraind of
gespeeld willen worden dan zijn er
diverse tijdslots beschikbaar. Graag
overleggen met de trainer.

Volleyballen met zand tussen je tenen…
Afgelopen donderdagavond was ik op de fiets onderweg naar mijn training
met Heren 3, het is een graadje of tweeëntwintig met een zacht briesje. Op
het sportpark aangekomen voelde je het gewoon; er hing zo’n heerlijke
zomeravondsfeer op de velden. Overal mensen lekker bezig met hun sport.
Of dat nu hockey, honkbal of jeu de boules is. Achter onze sporthal was een
mix van muziek en rumoer te horen. Terwijl ik de hoek om loop zie ik Jarmo
en Jildou en de meiden B trainen op één van de beachvelden. De stemming
is opperbest. Er wordt gerend, gedoken, gesprongen. De ballen vliegen je om
de oren, hoe lekker is dat op een avond als deze. Sinds enkele weken
beschikt onze club over twee beachvelden, een échte aanwinst voor onze
leden. Maar niet alleen voor onze leden, ook kinderen van lokale
basisscholen en andere verenigingen maken gebruik van de velden. Je zou
bijna vergeten dat we enkele maanden geleden niet eens mochten
samenkomen om te volleyballen. De versoepelingen volgen elkaar nu in rap
tempo op, eindelijk. Het heeft er alle schijn van dat we komend seizoen weer
‘normaal’ kunnen trainen en spelen. Ik kan me het bijna niet meer
voorstellen, een levendige kantine, een volle sporthal. Maar eerst maar eens
genieten van een zomer waarin onze wereld langzaam opengaat.

Van de bestuurstafel
Het bestuur is druk met de voorbereidingen voor het komende seizoen. Wie
blijft er bij de club, wie gaat ons verlaten? Johan en de TC zijn erg druk met
de teamindeling. Elk jaar weer een grote uitdaging. Daarover meer verderop
in deze nieuwsbrief.
Verder hebben we als bestuur natuurlijk veel aandacht voor onze financiële
gezondheid. Afgelopen maanden zijn we in overleg geweest met Stichting
Wijksport over lopende contracten m.b.t. zaalhuur en hoe dit in deze tijden
in te vullen. We nemen daarin onze verantwoordelijkheid richting jullie maar
ook richting onze partner en andere verenigingen die gebruik maken van de
sporthal. We zetten in op een constructieve samenwerking met hen zodat
we samen gezond deze crisis achter ons kunnen laten. Meer informatie zal
volgen tijdens de ALV die waarschijnlijk medio september plaats zal vinden.

Voorjaar bij Kaashuis Dorestad
Een bericht van onze shirtsponsor - Na een winter op stal te
hebben gestaan, gaan de koeien in het voorjaar weer naar
buiten. De koeien kunnen weer genieten van het malse,
verse gras.
Het melkvet van deze eerste melk van het seizoen is zachter
van structuur. En dat proef je terug in de kaas; een heerlijke
vol romige jonge kaas.

Koninklijke onderscheiding voor Johan
Onze eigen Johan Klerks is op 26 april j.l. gedecoreerd
door de burgemeester van Wijk bij Duurstede!
Johan is al bijna 50 jaar spelend lid en zet zich
gedurende deze lange periode ononderbroken,
enthousiast, intensief en onbezoldigd in voor onze
club. Dit doet hij in verschillende functies: als trainer,
coach, bestuurslid, voorzitter technische commissie,
lid van toernooi- en jubileumcommissies en
scheidsrechter. Al deze rollen vervult hij met grote
passie voor onze sport en club. Hij wordt gezien als
een zeer trouwe en waardevolle vrijwilliger, met veel
ervaring en bestuurskracht. Als iemand met grote
kennis van inhoudelijk technische zaken en met liefde
voor het spel. Hij is de drijvende kracht binnen de
vereniging, iemand die altijd klaar staat voor de leden
en de club.
Johan van harte gefeliciteerd en bedankt!! We
hebben maar mazzel met jou in ons midden en hopen
dat je je nog lang zult inzetten voor onze club.

Leeftijd: 4 weken. Smaak: vol en romig. Door de kaas vers
voor u af te snijden blijft de mooie smaak behouden. Kom,
proef en geniet! Graskaas is verkrijgbaar vanaf medio mei bij
Tim van Kaashuis Dorestad, Markt 30 in Wijk. Voor een lekker
zacht prijsje van 10 euro per kilo..

Commissie van beroep
Namens het bestuur kunnen we melden dat de Commissie
van Beroep voor de komende jaren ingevuld is, en wel door:
•
•
•

Ton van den Boogaard
Bert Neuman
Piet van Bemmel

Wij zijn hier natuurlijk erg blij mee en onze vereniging
voldoet daarmee aan het huishoudelijk reglement.
Voor degene die niet bekend zijn met deze commissie: deze
is in het leven geroepen om een verenigingslid de kans te
geven in beroep te gaan tegen een beslissing van het
bestuur. Het kan dan gaan om een waarschuwing, berisping,
uitsluiting of schorsing. Het lid wordt gehoord door de
commissie. Eventueel kunnen er op verzoek van het lid
meerdere personen gehoord worden door de commissie.
Deze doet vervolgens een voor alle betrokkenen bindende
uitspraak.
We hebben vanaf heden een sterk team klaarstaan mocht
het nodig zijn.
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Nieuws van de Technische Commissie

High Five

Ervan uitgaande dat de corona ontwikkelingen langzaam
maar zeker de goede kant op gaan zijn we bezig het nieuwe
seizoen 2021/2022 voor te bereiden.

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 onze
secretaris a.i. Wim van Koningsveld.

Je mag verwachten en zeker hopen dat we eind augustus de
zaal in kunnen en medio september de competitie gaat
beginnen. De aanvraag voor de zaalhuur ligt al bij Stichting
Wijk Sport en teams die competitie gaan spelen zijn
opgegeven bij de Volleybal Bond. Na een lange onzekere
periode waarin onze sport extra zwaar getroffen is zijn we
toe aan het beoefenen van onze hobby en het weer zonder
beperkingen elkaar te kunnen ontmoeten.
We hebben een voorlopige teamindeling gemaakt met als
vertrekpunt we willen zo weinig mogelijk veranderen, als
daar geen duidelijke aanleiding voor is. Deze is als bijlage
meegestuurd via de mail.

Wel hebben we helaas nog al wat trainers vacatures die
nogingevuld moeten worden:
•
•
•

Dames 1 en Heren 2 bij de senioren
Meisjes 2 en Jongens 1
Hulptrainers voor CMV N5, CMV en Jongens 1.

Heb je interesse of aanvullende vragen neem dan vooral
contact op met Johan, Jarmo of Paul.
Als we een mooie zomer krijgen gaan we eerst genieten van
onze mooie beachvelden om daarna eind augustus weer in
de zaal te mogen volleyballen. De teamindeling is als bijlage
bij de mail verzonden.
De Technische Commissie, Vincent, Dick, Jarmo, Paul en
Johan.
Onze hoofdsponsors:

Stel jezelf even kort voor. Mijn naam is Wim van
Koningsveld. Sinds enkele maanden ben ik secretaris
a.i. van onze vereniging. Daarvoor heb ik als ICT
projectleider gewerkt bij de Ministeries van
Landbouw en van Economische zaken. Daar ben ik op
1 januari van dit jaar met pensioen gegaan.
Wanneer en hoe ben je bij Bourgondië terecht
gekomen? Op een zaterdagmiddag 5 jaar geleden
stuurde ik een mailtje naar enkele volleybalverenigingen in de buurt: Doorn, Odijk, Leersum, Elst,
Rhenen, Cothen en Wijk bij Duurstede. Bourgondië
reageerde onmiddellijk, van de andere verenigingen
heb ik nooit iets vernomen. Na enkele proeflessen
ben ik in Wijk blijven hangen.
Neem ons eens mee naar onvergetelijk moment uit
je volleybal carrière. Onvergetelijk was het dat we in
het eerste jaar dat we deelnamen aan de NeVoBo
recreantencompetitie de poule wonnen; tegen de
verwachting van de "deskundigen" in. Dat team, XR-1,
was een geweldig en hecht team.
Favoriete film, muziek en gerecht? Film: Withnail and
I; muziek: Roxy Music en Balmorhea; gerecht: de
Indiase keuken.
Wat is je levensmotto? Het leven is een frikandel: je
moet het zelf speciaal maken.

Meer informatie op onze website:

www.bourgondie.net
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Project Beachvelden

Ballen, ballen en nog eens ballen

Sinds de versoepeling van maart mochten we weer
buiten volleyballen. Op gras. Dat is echter verre van
ideaal. We zijn zijn afhankelijk van droog weer en
trainen is mogelijk tot ongeveer 20.00 uur want
daarna worden de grasvelden te vochtig om veilig te
kunnen trainen.

Met de komst van de beachvelden waren er natuurlijk ook
beach volleyballen nodig. Gertjan Hartog bood aan om 15
ballen te sponsoren uit naam van het Wijks Biets Vollie
Festival. Een beachtoernooi dat ooit plaatsvond in onze stad,
met als hoogtepunt een beachtoernooi op de Markt naast de
kerk, hoe gaaf is dat!

Daarom werd door Férenc en Paul het plan opgevat
om twee beachvolleybalvelden te realiseren. Na
toestemming van bestuur en beheerder Stichting
Wijksport gingen we op zoek naar lokale bedrijven
voor de levering van zand, omranding en materiaal.
Uiteindelijk is het gelukt om alle benodigdheden
middels sponsoring door Wijkse ondernemers bij
elkaar te krijgen. Zo’n 100 kubieke meter wit zand
werd kosteloos geleverd door Arwin van Haaften van
Lekhaven b.v.

Wij willen Gertjan en Rob van Wijks Biets Vollie Festival
hartelijk bedanken voor deze gulle gift…

Freddy en Tijmen Prinsen van Fred Prinsen b.v.
hebben veertig houten spoorbielzen voor de
omranding geleverd. Ter ondersteuning van de aanleg
kwam Ferry de Haan van Geco Verhuur helpen met
zijn mini-shovel. Na een ochtend scheppen en harken
waren de velden klaar waarna ze dezelfde middag nog
in de gebruik zijn genomen door het dames 1.

Wie, wat en wanneer?
Gasthost: Gertjan Hartog
In deze nieuwe rubriek willen we aandacht besteden aan het
roemruchte verleden van onze club! We schotelen jullie een
foto voor en aan jullie de vraag: wie/wat zien we hier en
wanneer is deze foto genomen? In de volgende nieuwsbrief
de oplossing en een nieuwe foto.

Wat mooi dat met hulp van lokale ondernemers en
vrijwilligers van de vereniging deze sportieve wens in
vervulling is gegaan. Iedereen ontzettend bedankt
voor hun bijdrage en inzet!!
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Maak kennis met Si-No makelaars uit Wijk bij Duurstede

Sinds twee jaar prijkt het strakke rood-wit-blauwe logo van Si-No makelaars op het wedstrijdshirt van Bourgondië.
Maar wie schuilt er nu achter dat logo? Hoe zijn ze bij Bourgondië terecht gekomen en wat betekent sport voor hen?
Aan het woord zijn Jeroen Sinoo (directeur) en Claudia van Loon (assistant makelaar).

Sporten en bewegen, het is voor alle medewerkers van Si-No makelaardij bijna dagelijkse kost. En het liefst zo lokaal
mogelijk. “Toen onze oud-medewerkster Natasja me vroeg of we hoofdsponsor wilden worden bij Bourgondië, hoefde
ik ook niet lang na te denken” zegt Jeroen Sinoo. Zelf volleyballen de makelaars niet, maar desondanks ondersteunen
ze de vereniging met plezier. “We vinden het belangrijk dat lokaal ruimte is voor sport, plezier en de ontwikkeling van
talent. Daarom kiezen we eens in de zoveel jaar een lokale sportvereniging uit om te ondersteunen”.
Bij Si-No draait het, naast wonen, om ontwikkeling. “En dan bedoel ik niet alleen van nieuwbouwprojecten” lacht
Jeroen. “We willen ook lokaal talent ondersteunen. Neem Koen Weustink uit Wijk; met veel plezier leiden we hem op
tot de fantastische makelaar die in hem schuilt”. Wil je meer weten over onze hoofdsponsor? Neem gerust contact
met hen op of loop eens langs voor een kop koffie.

Project Beachvelden - We willen graag ook nog even onze vrijwillers bedanken: Henk, Paul en Patrick bedankt!!
Onze hoofdsponsors:
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GJ’s zomerse sudoku
Een sudoku zal de puzzelaars wel bekend zijn. Een Bourgondie 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 BOU-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. Probeer hem maar eens te maken. De inzenders kunnen een leuke prijs van onze sponsor Kaashuis Dorestad winnen.
Stuur je oplossing naar activiteiten@bourgondie.net. In de volgende nieuwsbrief volgt de uitslag. Succes!!
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