
Hoe ziet je leven er momenteel uit qua werk, huis, 
gezin? 
Na jaren in Utrecht gewoond te hebben, woon ik in-
middels sinds 2018 met Kasper, Daan en Lynn in Drie-
bergen. Ik werk (nog steeds) in het Diakonessenhuis, 
waar ik teammanager ben van twee afdelingen. 

Wanneer was je lid bij Majella lid en in welk team?
Ik heb in dames 2 gespeeld, ben gestopt toen ik zwan-
ger was van Daan (2015). Voor de zwangerschap zo’n 
twee jaar bij Majella gespeeld. Daarnaast met Linda 
van Rooijen heren 2 getraind / gecoacht.

Wat voor sport doe je momenteel, of wat doe je in 
je vrije tijd?
Momenteel ben ik aan het tennissen en bootcampen. 
Een tijdje heb ik nog gevolleybald bij Enervo, maar 
toen dat werd stilgelegd door corona zijn we met een 
stel volleyballers gaan tennissen. Verder vind ik het erg 
leuk om op pad te gaan met het gezin en bij de sport 
van de kinderen aanwezig te zijn. 

Wat is je mooiste Majella-herinnering?
De gezelligheid binnen de club, zowel binnen als bui-
ten de lijn betrokken zijn! 

Volg je onze vereniging nog een beetje? 
Ja hoor, een beetje 

Ook ik raak een keer uitgeput. En dan bedoel ik niet na 
twee wedstrijden – dat kan ik met mijn 24 lentes jong 
natuurlijk makkelijk – maar mijn creatieve verzameling 
met liedjes. Maar niet getreurd. Vandaag heb ik fan-
tastische versterking gekregen uit Dames 3. Dat stelde 
deze liedjeszinger wel voor een uitdaging: het liedje 
dat Karin voorstelde, was nog onbekend voor velen 
van ons. Ze gebruikte hem veelvuldig in haar vorige 
vereniging, als een pluim voor een prachtige aanval: 
een echt YEAH-gevoel.

Zie hieronder de bladmuziek en de songtekst. Mocht 
je hier nog niet helemaal uit wijs worden, ga dan naar 
https://www.vcmajella.nl/cms3/nog-meer-liedjes/ of 
scan de qr-code hierboven. Dan kan je het liedje uit 
volle borst van Dames 3 horen! En natuurlijk nog een 
heleboel andere. 

Heb jij nou ook een liedje dat je graag wil importeren 
naar Majella? Kom dan naar mij (Tamara) toe, en zing 
het een keertje voor!

Beste Majellanen,

Hierbij een stukje vanuit de TC. Op dit moment zitten 
we in wat rustiger vaarwater, wat fijn is aangezien onze 
voorzitter hoogzwanger is (of misschien al bevallen 
wanneer jullie dit lezen).

Vanaf mei zijn we druk bezig geweest met de teamin-
deling. In de zomer zijn we vooral op zoek gegaan naar 
trainers, om in augustus weer vol aan de bak te gaan 
met de teamindeling. Helaas is het nog niet gelukt om 
alle teams volledig te vullen. Vooral middenaanvallers 
lijken lastig te vinden dit jaar. We zoeken in H2, D4 (en 
D5) nog een midden. Hierbij dus een oproep om in je 
omgeving een balletje op te gooien bij vrienden en 
familie. 

Zoals gezegd is het op dit moment iets rustiger. Dat 
betekent dat we ons weer een keer gaan buigen over 
het technisch beleidsplan van Majella. Daarnaast zijn 
we aan het kijken wat we kunnen betekenen voor de 
(beginnende) trainers binnen de vereniging. 

Nog een aandachtspunt: het in de gaten houden van 
invallers bij hogere teams om te zorgen dat niemand 
zich in het verkeerde team vast speelt. Dus nog een 
keer een oproep aan de aanvoerders om het altijd te 
overleggen als je invallers meevraagt.

Voor nu allemaal heel veel volleybalplezier en mochten 
jullie vragen of ideeën hebben dan kan je 1 van ons 
aanspreken in de zaal.

Groeten Daphne, David, Marieke, Marinka, Michiel, 
Petra en Roy (ook wel de TC)
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Majella-la-laHoe is het nu met ... Mariska Jager



De snor: liquideren

    

  

Veld 1  Majella H2 - Irene H3

Veld 2  Majella D1 - Lovoc D1

Veld 3  Majella D3 - Taurus D3

Veld 4  

Veld 1  Majella H1 - Spaarnestad H6

Veld 2  Majella D2 - Boni D1

Veld 3  

Veld 4  
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H3 introduceert nieuwe mid Henning

My name is Henning, I am 31 years old, have no chil-
dren yet and I am not married, but happily taken. I 
come from a small town near Dresden, in the east of 
Germany.

By profession I am an electronics technician for auto-
mation technology. My job is also the reason why I cur-
rently and probably will live in Utrecht until early 2025. 
In addition to the Netherlands I was allowed in the past 
also in Switzerland, Poland and Turkey to 
process projects. However, this is my first time here 
joining a volleyball club.

In addition to volleyball, I’m interested in older mo-
torcycles, and I am involved in my hometown in the 
volunteer fire brigade. I am also an instructor there for 
special rescue from heights and depths.

I started playing volleyball at school when I was 13 
years old. Because of my job, I was no longer able to 
regularly pursue sports in a club. Then it was just beach 
volleyball with friends in the warm summer months.

In order to make some contacts here in Utrecht I partic-
ipated last summer in beach volleyball training at BVU 
and through coach Rohan I found the way to VC Majel-
la. In the past training sessions I met most of the team 
members. Everyone is super nice and it’s great fun to 
train here.

I’m really looking forward to the current season and 
hope to be able to fight for points for the team as soon 
as possible.

Sporty greetings
Henning Ritschel
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Wat een ophef kan er ontstaan rond het woord ‘li-
quideren’. De Dikke van Dale geeft er onder andere 
de betekenis afwikkelen en beëindigen aan. Als het 
Forum voor Democratie beter uitkomt geven zij de 
voorkeur aan vermoorden als synoniem. 

Toen ik aangaf dat Thierry Baudet na zijn uitspraken 
uit de Kamer geliquideerd moest worden, kwam ik 
na hun aangifte weer terecht in een dossier van een 
Officier van Justitie. Uiteraard bedoelde ik dat hij er 
‘in levende lijve’ uitgezet moest worden en niet tussen 
zes planken. Oftewel, weer verspilde tijd van ons justi-
tiële apparaat. 

Helaas zijn de Volleybaldames ook in het WK ‘geli-
quideerd’. Je zag het al aankomen na de nederlaag 
tegen België. Wat mij dan bevreemdt, is dat een aan-
tal dames uitspreekt verrast te zijn door het niveauver-
schil met de top. Dat verrast mij dan weer niet. 

Met allerlei speelsters in het team die niet op het 
hoogste wereldclubniveau acteren is het toch niet zo 
gek dat je onderdoet voor landen als Italië en Brazilië? 
Speelsters met de kwaliteiten van Robin de Kruijf en 
Lonneke Slöetjes hadden we niet in het team en ook 
Laura Dijkema wordt een jaartje ouder. 

Al met al vind ik dat ze gewoonweg hebben gepres-
teerd naar hun kunnen. Enfin, geen reden om de 
bondscoach te ‘liquideren’ lijkt mij. 


