
In deze eerste Majella Varia van seizoen 2022-2023 
kan een vrolijke noot van de redactie niet ontbreken. 
De eerste vergadering – een beetje uit de richting 
van waar wij ons normaal bevinden – heeft uiteraard 
al plaatsgevonden en ging als altijd: koffie/thee met 
koekjes, kletsen, planning voor de komende tijd invul-
len, ideeën delen en grapjes maken. 

We moesten het helaas wel doen zonder onze vaste 
opmaakkoningin Marieke. Dit was alvast een voor-
proefje voor de komende maanden want wegens een 
buitenlands verblijf kan zij deze eervolle taak tijdelijk 
niet uitvoeren. Gelukkig wil Coen voorlopig de briljan-
te of iets minder briljante teksten in ons format gieten, 
naast het feit dat hij de scores voor de Majella Cup 
nauwlettend in de gaten houdt. Helaas, of eigenlijk 
gelukkig, halen de meeste ingevingen die we op de 
redactievergadering op tafel gooien de Varia niet en 
worden deze al afgeschoten voordat er een letter op 
papier staat. Vandaar dat we ook dit volleybaljaar kie-
zen voor een aantal vaste rubrieken maar we hebben 
daarnaast zeker wat nieuwe items voor jullie in petto. 

Veel leesplezier!

Welkom bij het volgende jaar vol liedjes en gejuich! 
Natuurlijk hoor ik als schrijver van deze rubriek volko-
men onpartijdig, neutraal en zonder mening te zijn. 
Toch kan ik het niet laten om jullie mee te delen dat 
dit mijn persoonlijke favoriet is. Want dit lied klinkt het 
best na een prachtige smash, een goed blok of een 
harde serve. Majella BAM BAM BAM! Let er bij dit lied-
je op dat de ‘Woeh’ in de laatste regel vol overgave 
wordt gepresenteerd, en de laatste ‘yeah’ met een ze-
kere zwoele schwung wordt geuit. 

Van het bestuur

Met de eerste trainingen achter de rug en de eerste 
wedstrijden in het vooruitzicht, zijn we denk ik alle-
maal toe aan een (redelijk) normaal volleybalseizoen. 
Met een nieuwe penningmeester en wedstrijdsecreta-
risduo zijn we weer op volle sterkte om de vereniging 
te ondersteunen waar nodig. En laten we de TC niet 
vergeten, want die heeft de afgelopen maanden weer 
enorm veel werk verzet. Dank. 

Op woensdag 2 november is het weer tijd voor een 
nieuwe ALV om afgelopen seizoen ook financieel af te 
sluiten. We zijn nog aan het broeden over de vorm, digi-
taal, toch op een leuke locatie of hybride. Als jullie hier 
ideeën over hebben, tik een bestuurslid op de schou-
der. Maar ook voor andere onderwerpen is het bestuur 
altijd aantikbaar op trainings- en wedstrijd-avonden, 
via de e-mail of whatsapp of een belletje. En stel dat 
je niet weet wie de leden van het het bestuur zijn, we 
zorgen snel voor een nieuwe bestuursfoto op de Ma-
jella-site.

Wijnand (H4), Fanny (D5), Lieuwe (H2), Lisette (D5), Ta-
mara (D2)
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Here we go again



Pasklaar

Shirtjes. Of eigenlijk nieuwe shirtjes. Het is altijd een 
dingetje, hoewel we supertrots zijn dat de shirtcom-
missie het ook nu weer voor elkaar heeft gekregen. 
Maar er is nou eenmaal niet zoiets als ‘one model fits 
all’ en zoveel Majellanen, zoveel meningen. “Dat stof-
je is fijn!” versus “Dit is zweterig spul”. “Dit is veel te 
lang/kort” versus “Het lijkt wel een jurk/naveltruitje”. 

Hoe dan ook, alle Majelli weten in ieder geval wat onze 
clubkleur is dat onmiskenbaar in onze wedstrijdshirts 
terugkomt: (hup) blauw. Aangevuld met bijvoorbeeld 
donkerblauw, oranje of groen zoals in het Metnils-ont-
werp. Het was niet toevallig dat de kleur saffier centraal 
stond op het 45-jarige jubileumfeest van onze vereni-
ging, omdat deze prachtige edelsteen veel weg heeft 
van wat wij Majella-blauw noemen. 

Een duik in de digitale archieven bracht de volgende 
stelling naar boven uit de pubquiz van ons gouden lu-
strum: Majella heeft al 50 jaar blauwe wedstrijdshirts 
gehad. Dit was verrassend genoeg Niet waar! Nadat 
de oprichters van VC Majella een half jaartje hadden 
getraind, gingen ze van start in de competitie. Hoewel 
iedereen zijn mooiste shirt en broek uit de kast had ge-
haald, hing na de wedstrijd al snel de Nevobo aan de 
lijn. Op deze manier mochten ze geen competitie spe-
len. Er moest op z’n minst een wedstrijdtenue komen. 
Nee, dat was in 1968 geen Majella-blauw. Dat kwam 
pas vele wedstrijden, promoties, degradaties en feest-
jes later. Majella heeft o.a. gespeeld in witte shirts met 
blauwe opdruk maar we weten helaas niet precies hoe 
de ontwerpen door de jaren heen zijn veranderd. 

We kijken in ieder geval uit naar de nieuwste shirts met 
smaragdgroen: toevallig (?) de kleur van een 55-jarig 
jubileum!

    

  

Veld 1  Majella H3 - VIVES H6

Veld 2  Majella H2 - Shot H2

Veld 3  Majella D5 - VV Utrecht D12

Veld 4  

Veld 1  Majella D1 - VV Utrecht D5

Veld 2  Majella D4 - VV Utrecht D10

Veld 3  Majella D6 - UVV/Sphynx D4

Veld 4  

 
 

11 oktober Scheidsrechtersopleiding

2 november Najaars-ALV

De beachstats

Het was weer een heel fijn zandseizoen, vandaar dat 
we het nog graag even vertalen naar statistieken! Jam-
mer genoeg duurde het maar 10 dinsdagen. Maar wat 
een dinsdagen. Dit jaar was toch wel het warmste en 
droogste seizoen van allemaal, met temperaturen bo-
ven de 30 graden. Dat, en waarschijnlijk de afbouw van 
de coronamaatregelen, heeft er wel voor gezorgd dat 
er minder leden en introducees kwamen spelen dan 
vorig jaar. Waren het er vorig jaar gemiddeld nog 31 
per avond, dit seizoen waren het er 27. 

De dames hebben het echter wel beter gedaan, door 
in totaal 140 keer te komen. De heren zijn 127 keer ge-
komen, introducees uitgesloten. Maar zetten we dit af 
tegen het aantal dames en heren van de vereniging, 
dan hebben de mannen het met 4 teams in verhouding 
natuurlijk gewonnen.

Kijken we naar de verhouding van de teams, dan komt 
Heren 2 met 15,1% van de opkomst als eerste uit de 
bus, met Heren 3 als nummer 2 met 14,3% en Dames 
5 met 13,6% op de derde plaats. Onderin bungelt Da-
mes 1, met een schamele 3,3% (dat is minder dan 1 
speler per avond). 

En dan nog één van de belangrijkste stats. Welke spe-
ler is er het meest het zand op komen zoeken? Aange-
zien de BeachCo hierbij niet mee kan en mag dingen, 
blijft er 1 speelster over, namelijk Lisette van Dames 5 
met een opkomst van 90%. Hartstikke gefeliciteerd!!
Op een gedeelde 2e plaats staan Fanny, ook van Da-
mes 5 en Paul van Heren 4. Op plek nummer 3 staat 
Tamara van Dames 2. Toppers!!

Groetjes van ons allemaal!
De BeachCo.


