
Ook dit seizoen zullen wij weer af en toe bijzondere 
Majelli in het zonnetje zetten omdat dit lid zich extra 
inspant voor de vereniging. We beginnen met iemand 
die wel een hart onder de riem kan gebruiken, onze 
kersverse penningmeester!

Het zal je maar gebeuren: je neemt nét het stokje over 
als penningmeester en er is meteen stront aan de knik-
ker. Terwijl iedereen van de zomervakantie genoot, 
was onze vereniging slachtoffer van een zeer ingenieus 
staaltje spoofing. Gelukkig heeft het geen grote ge-
volgen voor ons als vereniging, maar het zal best even 
peentjes zweten geweest zijn. Fanny, via deze weg wil-
len we je laten weten dat we enorm blij met je zijn. Dit 
welverdiende zonnetje is voor jou! 

En er zijn nog veel meer redenen om deze dia in de 
schijnwerpers te zetten – die zij normaal gesproken als 
evenementenorganisator op ánderen zet. Fanny be-
hoort al sinds april 2018 tot de vaste kern van Dames 5. 
Ze is met haar loeiharde service, korte oplepelballetjes 
en kanonsaanval een belangrijke waarde in haar team 
– regelmatig checkt het team of er tijdens trainingen 
geen gat in de vloer is gesmasht. 

Ook buiten het volleybalveld gebruikt ze haar organi-
satietalent om bijvoorbeeld teamuitjes tot in de punt-
jes te organiseren. Onze fanatieke hardhitter op rechts 
is ook altijd in voor een gezellig drankje voor & na het 
volleyballen. 

De collectie met liedjes op de website groeit en groeit. 
Ook al zijn er natuurlijk nog genoeg (te verzinnen), in-
troduceer ik op deze plek een nieuwe serie die de Ma-
jellalala zal afwisselen. Als invaltrainer moest ik soms 
diep graven in m’n geheugen voor creatieve, uitda-
gende en gevarieerde volleybaloefeningen. Daarom 
hierbij de oproep: Wat is jouw favoriete oefening? 

Stuur het op naar majellavaria@vcmajella.nl of kom 
naar me toe, en ik zal ze opschrijven en delen met de 
vereniging via deze rubriek. 

Mijn persoonlijk favoriet zal ik hier alvast uitleggen. Zet 
een team van zes aan de ene kant van het veld. Aan de 
andere kant van het veld staan minstens één spelver-
deler en een aanvaller. De opdracht voor de aanvaller 
is: scoor zoveel mogelijk ballen van de tien setups die 
je krijgt. Daarmee kan een aanvaller zich uitleven en 
krijgt de uitdaging genoeg variatie te houden in de 
aanval om telkens te scoren. Na de tien ballen wissel je 
de aanvaller, totdat alle spelers geweest zijn. Zie hier-
onder een schematische weergave. 

Voorwoord van de redactie 

Welkom bij deze tweede thuisavond van seizoen 2022-
2023. Vorige keer trapten we al af met een vrolijke noot 
en een rebus en mocht het bestuur het allereerste 
voorwoord schrijven, maar dit keer is deze eer aan ons. 

Met heel veel plezier presenteren wij jullie de twee-
de editie van de Majella Varia. Wij zijn er weer iedere 
thuisavond, maar liefst 14 edities dit seizoen, met leuke 
weetjes over onze vereniging en de mooiste liedjes om 
te oefenen langs de kant. We stellen nieuwe leden aan 
jullie voor en geven onze actiefste leden wat extra aan-
dacht. Naast onze vaste rubrieken is er dit seizoen ook 
ruimte voor nieuwe rubrieken, maar die houden we nu 
nog even geheim. En wie weet horen we binnenkort 
ook nog iets van Marieke uit Japan. 

We zijn er in een iets kleinere oplage dan jullie gewend 
zijn, want ook wij willen ons steentje bijdragen aan het 
milieu. Daarom vinden jullie de Varia ook na elke thuis-
avond op de website. 
 
Veel leesplezier en een fantastisch volleybalseizoen! 

Groetjes van de redactie: Karin B., Tinka, Marieke, 
Reijer, Tamara, Henri, Coen en Mandy 

Ps. Voor wie er echt niet uitkwam de vorige keer, het 
antwoord op onze Rebus in de Varia van 30 september 
is: “De redactie van de varia heeft er weer zin in”. En 
zo is het! 

Se
iz

oe
n 

20
22

-2
02

3 
| 1

4 
ok

to
be

r 2
02

2 
| n

r. 
 2

Trainen met TammieEen windje in de rug



WK met Majella

    

  

Veld 1  Majella H4 - Shot H5

Veld 2  Majella D2 - Sovoco D2

Veld 3  Majella H3 - VOC-Maarssen H2

Veld 4  Majella H2 - VIVES H4

Veld 1  Majella H1 - Forza Hoogland H1

Veld 2  Majella D4 - Taurus D4

Veld 3  Majella D6 - Tovo D6

Veld 4  Majella D5 - Tovo D4

 
 

2 november Najaars-ALV

D4 presenteert u… Ayla (l) en Sophie!

Nu Sanne Majella D4 heeft ingeruild voor een carriè-
re bij VTC Woerden en het aanstaande moederschap, 
Saskia stoer op de fiets van Schiermonnikoog naar Por-
tugal reist en Eva lekker als meetrainer meedoet op de 
dinsdagen en bij de wedstrijden waar ze nodig is, was 
D4 hard op zoek naar versterking. Dat viel niet mee 
want deze meiden zijn moeilijk te vervangen, maar het 
is gelukt! 

We hebben er wel een internationale zoektocht voor 
op moeten tuigen, maar vol trots kunnen we melden 
dat we sinds dit seizoen Sophie uit Duitsland en de 
half-Franse Ayla aan het team hebben kunnen toevoe-
gen. Sophie komt als passer-loper de linkerkant ver-
sterken en Ayla speelt als dia op rechts. We stellen ze 
graag even aan jullie voor:

Sophie is met haar 21 jaar de jongste van het team 
maar ze heeft al heel veel jaren volleybalervaring, aan-
gezien ze al sinds haar zevende met veel plezier en 
passie volleybalt. Ze studeert aan de lerarenopleiding 
van de HU en combineert dat met een baan als leraar 
Duits und das macht Spass!

Ayla is geen onbekende voor de grote sterren in Ne-
derland. Regelmatig gaat ze op tour met o.a. Susan 
en Freek of regelt ze als tourmanager optredens op 
bijvoorbeeld North Sea Jazz. Deze regeltante heeft 
dan ook geen sporttas maar een rolkoffertje voor haar 
sportspullen.

Leuke nieuwe meiden in ons team, wij zijn blij met ze. 
Wil je ze ook graag leren kennen? Na de wedstrijd 
drinken ze graag een biertje in de Heksenketel. Spreek 
hen eens aan, vinden ze leuk!

Gelredome, zondag 2 oktober 2022. 

Met een stuk of 15 Majellanen plus aanhang lopen we 
in een zee van oranje (en nuchter spijkerblauw) naar 
Nederland-Italië, de 5e WK wedstrijd van de Neder-
landse volleybaldames. Van tevoren nog even naar 
de wedstrijd Japan-Argentinië, uit de andere poule 
en op een ander veld. Zo kijkend naar al die mensen 
die straks op hetzelfde moment richting het Neder-
landse veld moeten, zien we schrikbeelden voor ons 
van lange rijen die staan te dringen om naar binnen te 
kunnen.

Maar wij zijn slimmer, denken we. We spreken af 
om, zodra het 2-0 wordt voor Japan, alvast naar het 
andere veld te gaan. Dan zijn we de drukte een beetje 
voor. Denken we… Zodra het laatste fluitsignaal van 
de 2e set bij Japan-Argentinië klinkt, staat echter het 
voltallige oranjepubliek op (niet overdreven), om zich 
als één man naar de uitgangen en het andere veld te 
begeven.

Tja, misschien zijn wij toch Hollandser en minder orig-
ineel dan we dachten... Dan toch maar even wachten, 
want we hebben toch nog bijna een uur voor de wed-
strijd begint. En dan? Dan naar de echte wedstrijd. 
Wat overweldigend. 10.000 man oranjepubliek, een 
afgeladen volle tribune. 10.000 mensen die klappen, 
die het Wilhelmus zingen, 10.000 blokborden, wat een 
sfeer. En wat is dit lang geleden voor velen.

Voor de dames op het veld mag het helaas niet baten, 
met 3-1 is Italië dan toch echt te sterk voor Nederland. 
Maar ach, wij hebben genoten. Op naar het volgende 
volleybalevenement in eigen land!  


