de Volaren in Vogelvlucht, januari 2016

Bekijk de webversie

Nieuwe plannen in 2016
Na een succesvol 2015 zijn we volop bezig met plannen voor de toekomst. Ons contact verloopt
tot nu toe via Facebook, Twitter en de website van de Volaren. Daar komt nu de nieuwsbrief 'de
Volaren in Vogelvlucht” bij. Onze artistieke Volaar Wim Thewissen zal in iedere ‘Vogelvlucht’ een
bijdrage leveren.
Op Facebook zijn al heel wat teamfoto's geplaatst en de historie van het volleybal begint
langzaam vorm te krijgen. Verder wordt de website uitgebreid met verschillende nieuwe
rubrieken. Zo plaatsen we binnenkort 'een herinnering aan de oertijd van het volleybal'
geschreven door Hidde van der Ploeg.
We gaan voor de website ook jongere Volaren interviewen. Onze dubbel ex- international
Valentina Stefanova (Bulgarije en Nederland)is de eerste die een bezoek krijgt. Lees binnenkort
het interview op de site!
Wij wensen jullie veel leesplezier, het Bestuur

Rebus door Wim Thewissen

De Andere Tijden van het Volleybal
De geschiedenis van het ontstaan in Nederland van het volleybal mag nooit verloren gaan.
Daarom zal Frits Suer op de website een serie verhalen schrijven over de beginperiode van
het volleybal en over minimaal de volgende 25 jaar. Hij zal hiervoor diverse oudinternationals benaderen. Hij begint uiteraard met de nog bereikbare internationals uit de
jaren ’40 en ’50. Haal de plakboeken maar vast te voorschijn!
Bij deze ook een oproep aan iedereen uit die eerste 25 jaar om bijzondere foto ’s en
verhalen met ons te delen. Het gaat vooral om de gebeurtenissen in en rondom de nationale
teams. Laat weten als je wat bijzonders hebt, dan neemt Frits contact met je op. Het is de
bedoeling dat we op termijn tot een compleet volleybalarchief komen.
Het e-mail adres van Frits is: fsuer@xs4all.nl.

Wie is de Mol?
Oud-international Elly Lust (EK 1987) is een
in Amsterdam en omgeving zeer
gewaardeerde politiewoordvoerder in
moeilijke zaken en doet mee aan het
populaire TV programma “Wie is de mol”.
Wie weet.....

Contact met de Nevobo
Met de directie van de Nevobo is regelmatig overleg. Duidelijk is dat de directie het werk en het
bestaan van De Volaren zeer waardeert. Met name vindt men dat de Volaren behalve haar eigen
doelstellingen ook een rol kan spelen in begeleiding van (oud-) internationals voor zaken buiten
de zaal en het veld. De Nevobo erkent dat talrijke oud-internationals grote ervaring heeft op het
gebied van zaken waar de huidige internationals tegenop kunnen lopen tijdens hun actieve
volleybalcarrière, maar zeker ook na die periode. Dan wordt ervaren dat de maatschappij buiten
de sportwereld heel anders functioneert en dat je moet voldoen aan andere criteria. Het overleg
hierover wordt in de komende periode voortgezet.

Facebook

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u webmaster@volaren.nl toe aan uw adresboek.

