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Start van seizoen 2021-2022
Maandag 28 augustus a.s. is het zover, de start van het nieuwe volleybalseizoen! We kunnen dan, als de maatregelen niet
opnieuw verscherpt worden, weer gebruik maken van onze sporthal op sportpark Mariënhoeve.
Op dinsdag 24, donderdag 26 en zaterdag 28 augustus beginnen de zaaltrainingen weer. Alle trainingsdagen én tijden vindt je
verderop in deze nieuwsbrief. Er zijn voor dit moment geen specifieke beperkingen meer aangaande de bestrijding van het
coronavirus. Alleen de basisregels gelden nog waaronder de anderhalve meter afstand buiten het veld. Dat betekent dat ook de
kleedkamers en douches weer gebruikt mogen worden.
Natuurlijk hebben we gezien dat er door de diverse teams met veel enthousiasme wordt getraind en gespeeld op het zand. Bij
goed weer kunnen de teams in overleg met trainer dan ook nog steeds gebruik maken van de beachvelden. We houden hier
voorlopig het huidige schema voor aan.

Alle (?) eendjes zwemmen in het water…
Op zaterdag 25 september a.s. organiseert Lions Levefanum Wijk bij Duurstede wederom de eendjesrace voor het goede doel.
Als vereniging sluiten we ons graag aan bij deze actie.

Op deze zaterdag zullen er 5000 plastic eendjes te water worden gelaten bij de brug op het Walplantsoen.
Vervolgens gaan de eendjes de Kromme Rijn af en finishen bij de brug aan de Nieuweweg. De eerst aankomende 50
eendjes/loten winnen een prijs, waaronder artikelen en cadeaubonnen die beschikbaar zijn gesteld door de
middenstand/ondernemers in Wijk bij Duurstede. De loten kosten € 2,50 per stuk, 5 loten kosten € 10,00. Van elk verkocht lot
gaat € 1,00 direct naar de verenigingskas. Daarnaast wordt er door Lions Levefanum een uniek winterdiner met entertainment
voor senioren uit de gemeente georganiseerd. De loten worden online verkocht via bovenstaande QR code (met de telefoon te
scannen) of via de volgende link https://wbd.badeendrace.nl/ideal. Je komt dan bij het online bestelformulier waar je wordt
gevraagd enkele gegevens in te vullen, vergeet niet om bij vereniging Bourgondië Volleybal te selecteren. We hopen dat velen
van jullie ons willen helpen om alle 5000 eendjes te verkopen voor dit goede doel!
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Indeling trainingen 2021/2022
Dinsdagavond

Nieuw vertrouwenspersoon

Indeling trainingen 2021/2022

Hal 2
Meisjes 1
Jarmo en Dick
Hal 2
Meisjes 2
Daniëlle en Jiske

19.00 tot 20.30

Hal 2
Heren 1
Johan
Hal 2
Dames 1
Johan

20.30 tot 22.00

19.00 tot 20.30

20.30 tot 22.00

Hal 2
Meisjes 3
Paul en Renske
Hal 2

19.00 tot 20.30

19.00 tot 20.30

Hal 2
20.30 tot 22.00
Recreanten Mix 1 en 3
Andre en Marjan
Hal 2
20.30 tot 22.00
Recreanten Mix 2
Piet en Bart

Hallo Bourgondiërs, Mijn naam is Marcel.
Marcel Klerks zelfs en die achternaam gaat al
even mee in deze club.
Als 12 jarige mocht ik mijn eerste
volleybaltrainingen krijgen in het
Frankenzaaltje aan de Steenstraat. Nu een
lege plek, wachtend op appartementen. De
ganse familie Klerks volleybalde korter of
langer bij Bourgondië, ikzelf tot ongeveer mijn
35ste.

Donderdagavond
Hal 2
19.00 tot 20.30
Recreanten Heren 2
Rens
Hal 2
19.00 tot 20.30
Meisjes 1
Jarmo

Hal 2
Meisjes 3
Paul en Renske
Hal 2
CMV N5
Joyce en Linda

18.30 tot 20.00

18.30 tot 20.00

Hal 2
20.30 tot 22.00
Recreanten Heren 1
Rene
Hal 2
20.30 tot 22.00
Dames 1
Johan

Zaterdag
Hal 2
10.00 tot 11.30
Halve zaal
CMV Toernooien
Marcel, Eva en vacature

TOKYO 2020 - Brouwer en Meeuwsen door naar de achtste finales
Onze hoofdsponsors:

En nu vraagt mijn broer Johan mij om
vertrouwenspersoon te worden. Ik zeg daar
volmondig JA op, en hoop tegelijkertijd dat ik
nooit nodig zal zijn.
Dat iedereen zich gedraagt en er dus voor
iedereen veiligheid is in het beleven/uitvoeren
van zijn/haar hobby. In de afgelopen 65 jaar
heb ik mij vooral in de gezondheidszorg
opgehouden. En wel zeer divers en breed...de
lijst zou te lang worden voor dit stukje. En hoe
leuk en leerzaam het ook allemaal was...het
pensioen lonkt ook!
Ik ga niet zeggen “tot ziens”, maar jullie weten
nu wie je gaat
treffen, mocht het toch nodig zijn.
Meer informatie op onze website:

www.bourgondie.net
Volg ons op:

Heren 1

Recreanten Heren 2

3e klas

Alleen trainen

Trainer: Johan Klerks

Trainer: Rens Tanis

Anfred Beishuizen

Luuk van der Horst

Mathijs Ester

Floris Jaaltink H3

Remco Ester

Maurits Jacobse

Férenc Hutjens

Rick Klaassen J1

Jarmo Klerks

Joppe Maarseveen H1

Johan Klerks

Devon Otter

Paul Klaassen

Finn Paridaans J1

Dick Linde

Bas Quartel J1

Marcel Rehorst

Mats Schiphorst J1

Tom Verhulst

Luc de Vries

Trainen: Jannick van de Vis

Bastiaan de Wit H1

Trainen: Gertjan Hartog

Nieuws van de Technische
Commissie: wijziging
teamindeling heren
In de vorige nieuwsbrief van 10 juni heeft de
TC de teamindeling bekend gemaakt voor het
seizoen 2021/2022. We wisten op dat
moment dat de aantallen in Heren 1 en
Jongens 1 zeer zorgelijk waren en er niet veel
rek meer in zat. Nadat we nog een paar
opzeggingen binnenkregen waren er geen
genoeg aantallen meer voor zowel Heren 1 als
Jongens 1. Dankzij het lobby werk van Rens is
er gewerkt aan een alternatief plan, wat hij
ook gaat trainen, waar onderstaande is
uitgekomen.
Het nieuwe recreanten heren 2 team gaat
voorlopig alleen trainen, een poging om dit
team op het laatste moment in te schrijven in
de recreanten toernooien B-poule is helaas
niet gelukt. Dit team is bij de Bond wel op een
reserve lijst gezet. De geel gearceerde namen
zijn jongens die al opgezegd hadden of komen
weer terug van weggeweest.

Teamuitje meiden van MC
Afgelopen 3 juli was het dan eindelijk zover. Na een half jaar uitstel kon het meisjes-C team eindelijk hun teamuitje
houden met surprises. Geen kerstmutsen en warme chocomel, maar zwemkleding en veeeeel water. We waren te
gast bij de familie Knoppert waar dankbaar gebruik werd gemaakt van een zeephelling, zwembad en trampoline. Uren
gezellig watersporten en daarna genieten van een lekkere barbecue. Iedereen had een surprise en een leuk gedichtje
gemaakt voor een teamgenoot. Ook de trainers deden natuurlijk mee. Het was een mooie afsluiting van een raar
seizoen. Nu lekker vakantie vieren en daarna maken de meiden zich weer helemaal klaar voor de komende
competitie.
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Wie, wat en wanneer - Wie (her)ken jij nog van ons jubileum in 2007?
Gasthost: Gertjan Hartog
In deze nieuwe rubriek willen we aandacht besteden aan het

Vacatures

Wie wat bewaart, die heeft wat…

Binnen onze vereniging hebben we nog diverse
openstaande vactures. Zo zijn we nog op zoek naar
iemand die ons wil helpen met het beheer van de
wedstrijdkleding. Ook de activiteitencommissie is nog
op zoek naar enthousiaste leden die willen helpen bij
het organiseren van activiteiten voor komend seizoen.

Bericht namens Paul Klerks - Ik ben bezig om het archief van
onze vereniging te fatsoeneren en waar mogelijk zo
compleet mogelijk te maken.

Binnen de werkgroep horeca / coordinatie bardienst
kunnen we ook nog hulp gebruiken.
Heb je interesse? Neem dan contact op met onze
secretaris voor meer informatie.

Dus wil ik graag iedereen oproepen die ooit bestuurslid is
geweest (of niet) en spullen die hij/zij eigenlijk niet meer wil
bewaren om die bij mij in te leveren. Het gaat om verslagen
en/of notulen van wat dan ook. Persverslagen, foto's of iets
anders wat kan bijdragen om het archief en daarmee de
historie van deze vereniging te verrijken. Graag contact
opnemen via email: pamklerks@gmail.com. Alvast bedankt!

Contact opnemen via de email mag ook zodat we kunnen
kijken of het in het archief thuis hoort.

Fijne vakantie #StaySafe…en straks gezond weer tussen de lijnen!
Onze hoofdsponsors:
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www.bourgondie.net
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