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Pieten nemen Volleybalspeeltuin Bourgondië over…
(door Karin Bosman-Rehorst)
Afgelopen zaterdag 4 december werden de kinderen van de Volleybalspeeltuin verrast. Wat begon als een normale
sportieve les, eindigde al snel in een heuse, (té) gekke Pietengym. Niet één, maar twee Pieten brachten een
bezoekje aan de Volleybalspeeltuin én dat hebben de kinderen geweten.
Trainer Marcel begon nietsvermoedend met de stopdans als warming-up. Normaal wisselen verschillende
kinderliedjes elkaar af, maar dit keer knalde er alleen nog maar Sinterklaasliedjes uit de speakers. De kinderen deden
het fantastisch en begonnen na deze Pietendans goed opgewarmd aan de rest van de training.

Rode Piet deed de oefeningen even voor. De eerste grote oefening bestond uit meerdere onderdelen. Zo was er
‘Pakjes mikken in de schoorsteen’. De kinderen gooiden een bal in een korf, op hoogte! En dat mikken is toch een
precisiewerk! Met geconcentreerde blikken gooiden de kinderen heel wat pakjes in de schoorsteen. Ook was er het
onderdeel ‘Dak opklimmen en van het dak afkomen’. De kinderen klommen op het wandrek en lieten zich vallen of
gleden van de glijbaan. Naast het klimwerk, moesten de kinderen ook door de schoorsteen heen kruipen mét pakjes,
balanceren op banken om pepernoten te bezorgen tijdens de ‘Pepernotenbezorgdienst’ én nog meer klimmen. Er
kwam tijdens de Pietengym heel wat behendigheid kijken. Als afsluiter....snelheid testen. Een Piet hoort snel te zijn,
want anders worden de Pieten ontdekt door de kinderen als ze de pakjes bezorgen. De kinderen renden supersnel
achter een bal aan en gingen plat op hun buik liggen om te voorkomen dat anderen hen zagen. Ook dat ging de
kinderen goed af. Rode Piet en Beenwarmer Piet sloten de training huppelend af en verrasten de kinderen met een
Pietendiploma én een tasje met wat lekkers. Een Volleybalspeeltuin om nooit te vergeten. Maandelijks organiseert
Volleybalvereniging Bourgondië voor kinderen in de leeftijd 3 t/m 5 jaar, en voor de broertjes en zusjes die jonger of
iets ouder zijn, de Volleybalspeeltuin. Op een laagdrempelige, voordelige (slechts € 2,50 en je kunt per keer betalen)
en vooral gezellige manier krijgen de kinderen op jonge leeftijd het plezier van sporten en bewegen mee.
Volleybalspeeltuin is een combinatie van balvaardigheden, bewegingsvaardigheden, coördinatie en samenspel. Samen
met een ouder en/of verzorger voeren de kinderen de verschillende oefeningen en spelletjes uit onder leiding van een
trainer van Bourgondië. Lijkt het je ook eens leuk om mee te doen? Kijk dan voor meer info op onze website of stuur
gerust een mail naar volleybalspeeltuin@bourgondie.net.
Onze hoofdsponsors:

Meer informatie op onze website:

www.bourgondie.net
Volg ons op:

Save the date - Bourgondië Online Pubquiz High Five
Na het succes van vorig jaar, kon de Pub Quiz dit jaar
natuurlijk niet uitblijven. Daarom organiseert de
Activiteitencommissie op woensdag 29 december a.s. van
19:30 – 22:00 uur de tweede editie van de Online Pub
Quiz! Iedereen mag meedoen, dus bijvoorbeeld ook
ouders/ broertjes/ zusjes van leden.
Aanmelden kan door de teamnaam en teamleden op te
geven via: activiteiten@bourgondie.net.

Ieder team mag bestaan uit maximaal 4 leden.Dus,
bedenk een leuke teamnaam, verzamel gezellige leden én
geef je snel op!

Uitslag Rabobank Clubsupport 2021
De uitslag van de Rabobank Clubsupport 2021 is bekend!
De actie heeft een heel mooi bedrag opgeleverd. Het doel
voor deze actie: onze trainers workshops aanbieden om
hen in staat te stellen uitdagende trainingen te blijven
geven voor alle niveaus.

Daarbij speciale aandacht voor onze jeugdleden, een groot
deel van ons ledenbestand. Door in hen te investeren,
investeren we in de vereniging…
Onze hoofdsponsors:

In de rubriek High Five stellen we mensen binnen én
buiten onze vereniging vijf vragen zodat we hen (iets)
beter leren kennen. Deze keer Marcel Rehorst, de enige
échte nr 1 van de club (volgens zijn rugnummer dan hè?)

Stel jezelf even kort voor. Marcel Rehorst, 40 jaar,
getrouwd met Natasja en bonusvader van Fenna.
Werkzaam in de financiële sector, als administrateur. In
mijn vrije tijd staan volleybal en gamen hoog op het lijstje.
Wanneer en hoe ben je bij Bourgondië terecht gekomen?
Op mijn 9e, na mijn zwemdiploma’s ging ik eerst
voetballen. Dat vond ik na 2 jaar niet meer leuk en toen
zei mijn vader dat hij vroeger had gevolleybald, misschien
vond ik dat ook leuk. En zo geschiedde.
Neem ons eens mee naar onvergetelijk moment uit je
volleybal carrière. Dat zijn er zoveel, de meest
memorabele als speler is een beslissingswedstrijd voor
promotie. Tegenstander was zo onsportief dat ze zelfs een
lege scheidsrechtersstoel achter de scheidsrechter
omduwde (dat maakt best veel herrie) om ons te
intimideren. We wonnen uiteindelijk met 3-2 en dus
promotie!
Als trainer ook genoeg leuke momenten, toen ik trainer
was van meisjes 1 kwam er een speelster met het idee om
lange sokken te nemen als team, ik zei ik doe gewoon
mee. Alleen omdat ik altijd een lange trainingsbroek aan
had tijdens het coachen trok ik ze maar over mijn broek
aan. Tegenstander had er meer last van dan mijn team van
toen.
Favoriete film, muziek en gerecht? Film: Indiana Jones en
the Last Crusade. Muziek: Ik ben niet echt een groot
muziekluisteraar maar ik hou wel van humor dus
parodieën doen het vaak goed. Bijvoorbeeld Weird Al
Yankovic, Even tot hier. Gerecht: Patat met pindasaus en
mayo en een frikandel speciaal. Of een heerlijk bord met
pasta/spaghetti.
Wat is je levensmotto? Doe maar gewoon dan doe je al
gek genoeg en een dag niet gelachen is een dag niet
geleefd.
Meer informatie op onze website:

www.bourgondie.net
Volg ons op:

Uit den ouden doosch…
Door Paul Klerks
Op het verzoek in de vorige nieuwsbrief voor een leuk onderwerp zijn talloze
reacties binnengekomen. Het was moeilijk kiezen. Maar er komen nog meer
afleveringen dus niet getreurd als jouw keuze het nu niet is geworden.
Blijf ze insturen!!

“ZANDHAPPEN OP DE MARKT”
Wie denkt dat de Beach velden die nu zijn aangelegd aan de westkant van de
sporthal een unicum is in de rijke geschiedenis van Bourgondië, die neem ik
graag mee naar het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw.
In de rijke traditie van toernooien bij Bourgondië – denk bijvoorbeeld aan het
Straten- en Duettentoernooi – wordt een nieuw evenement toegevoegd in
1996: Het Open Wijks Beach Volleybal Toernooi. Een toernooi dat een heel
weekend in beslag neemt.
Op initiatief van de Wijkse middenstand wordt de vereniging gevraagd om dit
te organiseren. Een groep dolenthousiaste vrijwilligers is maandenlang bezig
met de intensieve voorbereidingen. Sponsors, inschrijvingen, promotie,
media, gemeente. Allerlei instanties benaderen. Bedenk het nog even: 1996!!
Sociale Media? Nee. Mobiele telefoon? Nope. Internet? Niet in de krochten
van de provincie Utrecht.
Dus dat gaat allemaal op de ouderwetse manier. Stukken in de krant, brieven
en posters naar verenigingen. Inschrijven via bellen of gewoon persoonlijk
doorgeven.
En natuurlijk moet er zand komen. Geregeld via een sponsor rijden er grote
vrachtwagens met vele kubieke meters zand naar de unieke locatie van dit
evenement: De Markt. Op het plein voor de Grote Kerk worden twee
beachvelden aangelegd.
In Time-out nummer 141 (mei 1996) is terug te lezen dat er op vrijdagavond
een clinic wordt georganiseerd met de toppers uit de vaderlandse
beachwereld. Op zaterdag een drie-tegen-drie toernooi met deelnemers uit
de nationale zaalcompetitie. En op zondag mogen de lokale
helden aan de slag. In een vier-tegen-vier toernooi strijden zij om de ‘Open
Wijkse Beach’ titel.
Het is een unieke ervaring. Mede door de Master of Ceremonie die is
ingehuurd. De organisatie heeft niemand minder dan Sierd de Vos ingehuurd
(hij woont in Wijk). En dat heeft iedereen geweten. Sierd is nu nog steeds
commentator (bij Ziggo) en hij is geen steek veranderd.
Hij had niet alleen oog voor de deelnemers en het spectaculaire
beachvolleybal. Nee, toeschouwers en het achteloos en argeloos
voorbijlopende winkelpubliek zijn ook een dankbaar onderwerp. Hij spaart
niets en niemand met zijn soms vileine observaties.
In 1997 is dit nog een keer herhaald. Daarna is de traditie in het zand blijven
steken.
Tot zover, tot de volgende keer!! Paul Klerks (pamklerks@gmail.com)
Onze hoofdsponsors:

De beker voor de Open Wijks Beach
Volleybal Kampioen 1997

Grote Clubactie 2021
Door tekort aan ondersteuning bij de
Activiteitencommissie is de Grote
Clubactie dit jaar helaas niet van de
grond gekomen.

Als alternatief lanceerden we een
online campagne, deze liep tot 23
november j.l.
De online verkoop van 17 loten
heeft € 40,80 opgebracht. We
hopen volgend jaar met vereende
krachten opnieuw deel te nemen aan
de Grote Clubactie 2022!
Meer informatie op onze website:

www.bourgondie.net
Volg ons op:

