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Lieve Majellanen, 

Wat is het alweer lang geleden dat we elkaar gezien hebben. Weten jullie nog? Op 
vrijdagavond vanuit het werk snel richting Galgenwaard, hopen dat je niets verge-
ten bent en het laatste restje avondeten praktisch nog wegkauwend starten aan de 
warming-up. Met zes man op je eigen speelhelft en dan ook nog eens zes man aan 
de overkant? 

Diep graven hè, maar zo ging dat vroeger. En weet je dan ook nog dat wit met blau-
we boekje dat overal op de banken, tafels en in de Heksenketel te vinden was? Die 
zijn jullie ook nog niet vergeten toch? 

Wij zijn jullie zeker niet vergeten en brengen daarom een speciale, extra dikke, 
lockdown editie van de Majella Varia uit. Gewoon thuis op de mat, om jullie weer 
even van de straat te houden. Voor deze editie vergaderden wij overigens voor het 
eerst online met elkaar (tijdens de vorige vergaderingen voldeden wij qua aantal en 
afstand nog precies aan de corona-maatregelen). Een hele overwinning voor een 
enkel redactielid, maar zoals jullie zien met groot succes. 

In deze editie vind je onder andere je favoriete columnisten en een inkijkje in jullie 
bezigheden nu onze twee voornaamste hobby’s, volleyballen en de kroeg in, voor-
lopig even moeten wachten. Daarnaast blikken we terug op de wedstrijden die nog 
wel gespeeld konden worden, stellen de twee nieuwe bestuursleden zich aan jullie 
voor en praten we met Rohan en Rosanne over liefde in Coronatijd. 

Ook wij kunnen natuurlijk niet wachten tot we weer vrijuit kunnen volleyballen. Houd 
vol, pas goed op jezelf en blijf gezond! 

Veel leesplezier! 

Liefs, 
Redactie Majella Varia 

Marieke, Karin, Tinka, Reijer, Coen, Henri en Mandy
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Tijdens de online ALV in oktober waren alle aanwezigen het er unaniem over eens: 
Thomas (H2) zou een geweldige wedstrijdsecretaris zijn en Lisette (D5) de perfecte 
ledenadministrateur. Wat fijn dat zij beiden de komende tijd in het bestuur deze rollen 
willen vervullen. De hoogste tijd dat we hen wat beter leren kennen. Thomas zit dit sei-
zoen voor het tweede jaar bij Majella, dus niet iedereen zal weten wie hij is. En in deze 
rare tijden kom je elkaar ook niet zomaar even tegen in de zaal of in de Heksenketel. 
Tussen de nog onuitgepakte verhuisdozen vindt Thomas gelukkig nog tijd om de redac-
tie van wat informatie omtrent zijn persoon te voorzien. Lisette zit alweer een aantal jaar 
bij de vereniging, maar misschien dat nog niet iedereen deze goedlachse passer-loper 
uit D5 (goed) kent.

Sinds 2017 speelt Lisette in het gezellige D5 en het 
afgelopen seizoen heeft ze vanuit de activiteiten-
commissie ook een aantal activiteiten georgani-
seerd zoals de pubquiz. Tijdens haar jeugd in de 
Achterhoek was er slechts de keuze tussen voetbal 
of volleybal als je een teamsport wilde beoefenen, 
dus die keuze was snel gemaakt! Al gauw had ze 
een grote passie voor volleybal ontwikkeld. Tijdens 
haar studie rechten in Nijmegen is ze bij een stu-
dententeam gaan spelen en toen ze voor haar werk 
naar Utrecht verhuisde is ze bij de leukste club van 
Utrecht terecht gekomen. 
Ze werkt als bedrijfsjurist voor het hoofdkantoor 
van de uitzendbureaus Start People en Unique. In 
haar werk houdt ze zich onder andere bezig met 
het (juridische) beleid en daarom lijkt het haar ook 
leuk om als bestuurslid te mogen meedenken over 
het beleid van onze vereniging. Zeker in deze tijd 
waarin de regels snel veranderen, hoopt ze dat ze 

De nieuwe aanwinsten van het bestuur!

er als bestuur voor kunnen zorgen dat we met z’n allen snel weer (binnen de mogelijke 
kaders) lekker kunnen spelen. Naast volleyballen hoopt ze volgend jaar de Nijmeegse 
Vierdaagse te mogen lopen en in deze coronatijden heeft ze het puzzelen, pubquizzen en 
ook het online gamen met vrienden weer helemaal ontdekt. Maar er gaat natuurlijk niets 
boven volleybal! Ze heeft nog steeds de ambitie om een keer kampioen te worden, dus 
wie weet dit seizoen ;-). Hopelijk tot snel in de zaal!
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Hallo luitjes, 

Voor degene die mij nog niet kennen: mijn naam is Thomas Reu-
sen, libero van Heren 2 en de nieuwe wedstrijdsecretaris van Ma-
jella. Na de jeugdopleiding bij vv Grol in het pittoreske Groenlo 
te hebben doorlopen is dit mijn tweede jaar bij deze gezellige 
vereniging. Als Achterhoekse jongen hou ik erg van het ons kent 
ons en daarom voel ik me ook helemaal thuis bij Majella.  Toen 
Wijnand vroeg of ik iets voor deze club wilde doen hoefde ik dan 
ook niet lang na te denken. Ik heb er erg veel zin in om de club te 
helpen, ook in deze rare tijd. Ik hoop dat ik van Mark Rutte toch 
weer snel aan de slag mag met het organiseren en het plannen van 
wedstrijden. In de tussentijd vermaak ik me gelukkig nog goed op 
mijn werk bij Grand Hotel Karel V dat gelukkig nog steeds open 

De Snor in lockdown

Ach ja, lockdown. Eigenlijk best prima voor 
mij en hier in Grolloo weinig verschil. Ik 
kreeg al weinig bezoek (lees: geen) over de 
vloer en voetbalwedstrijden meed ik de af-
gelopen jaren toch al. Die hossende massa’s 
en roepende supporters: “Hé daar heb je de 
snor!”, daar had ik weinig trek in. Om over 
de scheldpartijen en doodsverwensingen 

is. Op de banqueting is het er normaal superdruk met feesten, partijen, vergaderingen, 
bruiloften en noem maar op. Nu is het vooral kijken hoe we straks weer mensen blij 
kunnen maken met onze topservice. Ik vind het erg leuk om mijn passie voor eten, drin-
ken en gastvrijheid hier kwijt te kunnen. Om te compenseren voor deze passies, sport 
ik naast volleybal ook graag nog wat extra. Ik hou erg van skaten, een basket balletje 
gooien en bootcampen. Volleybal is en blijft echter altijd mijn favoriete sport en daarom 
hou ik me er graag veel mee bezig. Mochten jullie dus vragen of verbeteringen hebben 
voor Majella, dan ben ik op dinsdag en vrijdag bij het veld en hopelijk straks tot laat in 
de heksenketel te vinden.

Thomas

nog maar te zwijgen! Eigenlijk voor mij dus best ideaal. Ik kijk mijn voetbalwedstrijdjes 
vanuit huis, rij af en toe naar de studio in Hilversum voor ons programmaatje en ik zie 
geen B-sporten op TV. Die zijn door corona toch bijna allemaal stilgelegd. Prima voor 
mij dus! Ik krijg al jeuk als ik er aan denk: Epke Zonderland weer op tv. Die man moet 
meedoen met het Cirque du Soleil! Vind ik overigens van al die jurysporten, dat is toch 
geen echte sport. Je plek op de ranglijst is afhankelijk van de vraag of een jurylid er gis-
teravond op mocht thuis of niet! Blijf ik bijzonder vinden.  
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Het valt allemaal niet mee: geen volleybal, thuiswerken, afstand houden en stel je voor 
dat je het bericht krijgt dat je coronatest positief was! Dan ga je in quarantaine met 
je huisgenoot. Gelukkig heeft dit Majella-koppel deze ‘relatietest’ goed doorstaan en 
vieren ze binnenkort hun houten jubileum. Tijd voor een interview met Rohan (H1) en 
Rosanne (D3). 

Liefde is… samen in quarantaine

Hoe lang zijn jullie bij elkaar en hoe heb-
ben jullie elkaar ontmoet?
We zijn nu precies (december 2020) vijf jaar 
samen, dus hebben een heel mooi jubileum 
;) 
We hebben elkaar ontmoet bij Bossaball 
(mix van voetbal/volleybal & trampolines-
pringen), een sport die we allebei heel veel 
jaren hebben beoefend.  

Hoe jong zijn jullie met volleybal begonnen?  
Rosanne was 12 toen ze met volleybal begon bij Vives in IJsselstein. Rohan begon al als 
zesjarige te volleyballen en dat was bij Spirit in Den Bosch.

Vanaf wanneer zitten jullie bij Majella? 
Rohan is eerder bij Majella gekomen, namelijk in de zomer van 2016, en hij heeft Roos 
uiteindelijk overgehaald om ook bij Majella te komen volleyballen. Hij begon bij Heren 
1 als diagonaal en is nu passer-loper. Rosanne is in de zomer van 2018 bij Majella 

 
Het enige wat mij nu echt wordt ontnomen zijn de blues/country/americana-festivals en 
uiteraard mijn eigen theatertour. De muziek is mijn grootste passie en die kan ik nu alleen 
in mijn tuinkamer in Grolloo vanaf een cd’tje luisteren. De live-muziek en het contact met 
de muzikanten mis ik. De massa’s mensen bij festivals zijn dan weer een stuk minder, 
maar ik snap ook wel dat ze niet voor mij privé komen spelen. Daarnaast kunnen die 
persconferenties mij gestolen worden. Wat een poppenkast! Wat er verteld gaat worden 
lekt van tevoren uit en staat op alle nieuwssites. Dan kunnen ze dat toneelstukje met die 
gebarentolk wel overslaan. Al gun ik Irma ook haar pleziertje. Bij het doventolken van het 
woord ‘hamsteren’ gingen ook mijn mondhoeken wel wat omhoog.
 
Al met al zie ik dus best een aantal voordelen aan de lockdown. Goed hè, dat ik ook 
ergens eens iets positiefs in zie. Zou die lockdown mijn karakter nog veranderen, ook al 
ben ik in de 70? Dan wil ik ook maar afsluiten met een verbroederlijke tekst: help elkaar 
een beetje in deze (voor velen) moeilijke tijden, let op elkaar en blijf gezond!

Groeten van de Snor uit Grolloo! 
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gestart, destijds bij Dames 4 op de positie van passer-loper. In-
middels speelt ze bij Dames 3, nog steeds als buitenaanvaller. 

Kunnen jullie thuiswerken en zo ja, hoe bevalt dat? 
Voor Rohan is er niet zo heel veel veranderd qua werklocatie, 
aangezien zijn kantoor voor zijn filmbedrijf al thuis was. Rosanne 
behandelt als psychologe haar patiënten met een eetstoornis 
deels op locatie in Rotterdam en deels thuis, middels beeld-
bellen. 
Het thuiswerken is aan de ene kant fijn, aangezien we elkaar 
meer zien. Maar Rosanne geeft toch wel de voorkeur aan fa-

Coen serveert... een corona-Sint

Hebben we dé mogelijkheid gemist om onszelf te verlossen van de collectieve jaarlijkse 
leugen die we onze kinderen vertellen om een belachelijke traditie in stand te houden? 
Ik denk het wel, want wat was er mooier geweest dan dat het eerste Sinterklaasjournaal 
was geopend met het nieuwsbericht dat de Sint was getroffen door het coronavirus? 
Een verslaggever die buiten een Spaans ziekenhuis staat en vertelt dat de goedheilig-
man vanwege zijn vergevorderde leeftijd uiteraard tot een risicogroep behoort. Dat het 
de komende dagen erom gaat spannen.
Na een paar weken meeleven komt het gevreesde bericht: Sinterklaas is overleden aan 
corona. We troosten onze kinderen en maken nog een laatste pakjesavond mee, want 
de Sint had de cadeautjes toch al gekocht. Het wordt een mooie herinnering voor later. 

ce-to-face contact, natuurlijk wel corona-proof ;)  

Hoe blijven jullie in beweging en wat doen jullie op je vrije dinsdag- en vrijdag-
avond?
We proberen elke dag wel te sporten of te wandelen. Het volleybal hebben we inge-
ruild voor hardlopen, thuis-workout en yoga. In onze vrije tijd koken we vaak uitgebreid 
en kijken we lekker veel films en series.

Hoe was het om samen in quarantaine te zitten toen jullie corona hadden?
Aangezien we tegelijk ziek waren, konden we voor elkaar zorgen. Ondanks de corona, 
was het ook heel gezellig om met elkaar in quarantaine te zitten. We hadden gelukkig 
geen extreme klachten (zoals ademhalingsproblemen). Wel voelden we ons zwak, veel 
spierpijn, snel vermoeid en we hadden geen reuk- of smaakvermogen. Dat is inmiddels 
helemaal terug bij ons allebei. Naast het ziek zijn, hebben we ook grappige momen-
ten meegemaakt. Zo heeft Rohan geprobeerd een citroen te eten. Dat kon hij zonder 
blikken of blozen. Rosanne heeft een dag in de keuken gestaan om een heerlijke taart 
te maken, die ze vervolgens zelf niet kon ruiken of proeven. In de avond liepen we een 
aantal rondjes in de binnentuin en liep onze zwarte kater Zorro elke keer lief mee. Daar-
naast hebben we veel spelletjes gespeeld, zelfs ouderwets sjoelen!
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We horen Dieuwertje Blok vertellen dat alle Pieten inmiddels ander werk hebben gevon-
den en dat ook de stoomboot is verkocht. Hij wordt omgebouwd tot een elektrisch schip 
en er gaan vluchtelingen mee worden opgepikt in de Middellandse Zee. 
En dan is het klaar. Geen leugens meer, geen pietendiscussie. Een kans om een heuse 
eerlijke relatie op te bouwen met onze kinderen. Er komt ruimte voor een nieuw feest. 

State of Play

tje. Of kijken een fi lm. Of praten gewoon gezellig, want we hebben tijd voor elkaar.
Het mooie is, iedereen kan meedoen aan dit feest. Het is inclusief, want het is voor alle 
kinderen. Het is niet gekoppeld aan een religie, niet aan afkomst. Mensen die minder 
te besteden hebben, kunnen daarover eerlijk zijn. Er is geen fi ctieve fi guur die middels 
een hoeveelheid aan cadeautjes laat blijken dat hij wellicht meer geeft om dat ene rijke 
kind. De boodschap is nog steeds niet fi jn, maar door maar 1 cadeau te geven, geef je 
ook arme gezinnen de kans om tot een mooi persoonlijk relevant geschenk te komen. 
Misschien zelfs iets wat je met je eigen handen hebt gemaakt.
Een nieuwe traditie, een nieuw verhaal. Waar iedereen zich in kan vinden. Nu alleen nog 
een naam en een datum, want anders weten we niet wat we wanneer moeten vieren. Ik 
stel voor dat we 5 december niet aanhouden, want dan houd je dat je het op een door-
deweekse dag moet vieren. Ik stel voor dat het de eerste zaterdag van december wordt. 
En dan noemen we het Kinderfeest. Ik ben fan, wie doet er mee?

We vertellen dat er een echt kinderfeest 
is waar ouders hun kinderen danken voor 
het afgelopen jaar. We eten samen specu-
laas, drinken warme chocolade en geven 
de kinderen slechts 1 cadeau. Gewoon, 
omdat zij dat jaar zichzelf zijn geweest. 
We schrijven nieuwe liedjes en zingen die 
samen bij een haardvuur. We vertellen bij 
het overhandigen van dat cadeau (niet op 
rijm) wat onze kinderen voor ons beteke-
nen. En dan doen we samen een spelle-

Het is traditie om in de laatste varia van het kalenderjaar, ongeveer halverwege het sei-
zoen, te kijken hoe de Majella-teams ervoor staan. Voor wie wordt de tweede seizoens-
helft nog spannend, voor wie is het seizoen eigenlijk al gespeeld? 

In dit ‘nieuwe normaal’ is alles anders. De competitie werd na 4 speelweken voorlopig 
stilgelegd en we hopen in januari weer van start te gaan, maar dit hoeven we jullie na-
tuurlijk niet te vertellen. De Nevobo heeft al enkele scenario’s beschreven. Wanneer we 
concreet weer kunnen starten met de competitie is nog onbekend, maar het zal hoe dan 
ook een wat andere competitie zijn dan anders. Er gaat nog fl ink gepuzzeld worden, dus 
de huidige standen zeggen niet zoveel, maar hoe staan we er eigenlijk voor? 
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Heren 1 en Heren 4 begeven zich momenteel nog veilig in ‘handhaaf-gebied’, maar 
moeten er wellicht in de tweede helft nog even aan trekken om voldoende punten bin-
nen te halen. De tweede helft kan ook voor Dames 3 wellicht nog spannend worden. Zij 
willen dus nog wel even door. Voordeel is wel dat zij hun eerste drie wedstrijden tegen 
teams uit de bovenste helft al hebben gespeeld. Deze teams komen ze straks dus geen 
tweede keer tegen. Zet ‘m op meiden! 

Wat het tweede deel van het seizoen 
ook brengt, laten we er vooral van 
genieten wanneer we weer met z’n 
allen, inclusief tegenstander, het veld 
op mogen stappen en doen wat we 
het liefste doen: volleyballen (en 
winnen!). 

Al met al zijn er in de eerste speelweken geen slechte zaken gedaan. Mocht in het erg-
ste geval de competitie niet helemaal uitgespeeld kunnen worden, kunnen we het hier 
dan niet gewoon bij laten?

Geen bezwaar voor Heren 3 en Dames 6; dit jaar kampioen! Dames 2 en Dames 5 
zetten waarschijnlijk hun koers richting kampioenschap liever nog even door. Heren 
2 zit daarentegen wellicht juist wel comfortabel in de top 3. Dames 1 en 4 zullen ook 
niet ontevreden zijn. Dames 4 komt dit jaar uit in een hogere klasse en deze 5e plek 
zou dus een erg mooi resultaat zijn, maar ook een prettige startpositie voor de tweede 
seizoenshelft. 
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Majella in volleyballuwe maanden

Zonder volleybal blijft er ineens veel vrije tijd over in ieders agenda: beperkt trainen op
dinsdagavond en een heel weekend vrij van volleybalverplichtingen! Met de koude 
temperaturen van de laatste tijd en nu het steeds vroeger donker wordt, kunnen we het 
gerust een winterstop noemen. Een klein voordeel voor spelers die zich in of voor de 
eerste wedstrijden al wisten te blesseren: deze corona-tijd leent zich er ideaal voor om 
echt eerst goed te herstellen van je blessure en niet stiekem alvast weer te gaan spelen 
tegen doktersadvies in. Maar daar houden de voordelen misschien ook wel op. Want 
wat moeten we eigenlijk met al die vrije tijd? Het klink wel lekker, voor even, maar gaat 
op den duur toch we vervelen. En wat doen we eigenlijk om fi t te blijven?

Er wordt natuurlijk veel (lees: heel veel) gewandeld. Er wordt nog meer tijd doorge-
bracht met het gezin. We zijn aan het puzzelen, lezen, online spelletjes en quizes aan 
het doen. We organiseren etentjes, fi lmavonden, spelletjesavonden thuis, uiteraard bin-
nen de geldende maatregelen. Er wordt (online)geshopt, veel gekookt en gebakken, 
opgeruimd. Kledingkasten worden uitgemest, grote schoonmaken worden gedaan. 
Dus vervelen we ons? Ja, misschien wel een beetje.

Natuurlijk zijn de echte fanatiekelingen weer op de dinsdagavond in kleine groepjes 
in Galgenwaard te vinden. Sommigen zijn daarnaast zelfs nieuwe hobby’s aan het 
proberen, zoals beachtennis. Ik hoor je denken... bestaat dat echt? Ja! Dit schijnt een 
razend-snelle racketsport in het zand te zijn. Dus hou je er van om met je voeten in het 
zand te staan, dan is deze combinatie van (beach)volleybal en tennis wellicht iets voor 
jou! Allebei aan je eigen kant van het net, niet blokkeren, dus helemaal corona-proof.

Daarnaast bootcampen! Wellicht even wennen om buiten in de kou en soms zelfs 
regen te gaan sporten voor ons als (zaal)volleyballers. Maar bootcamp is bij uitstek een 
goede sport om de volleyballoze periode door te komen, fi t te blijven én wellicht krijg 
je hierdoor extra kracht om de ballen straks nog harder in het veld te slaan.

We hopen iedereen weer snel en fi t in Galgenwaard te zien!


