
Het zit Dames 4 dit jaar qua middens niet zo mee. Een 
van de eerste wedstrijden ging midden Sanne door 
haar enkel waardoor ze langdurig geblesseerd raakte 
en vlak daarna kondigde Ragmar aan in januari te gaan 
verhuizen naar Verweggistan. Gelukkig was daar Lieke. 
Vorig jaar had ze al eens meegetraind maar toen was er 
geen plek voor haar. Dit jaar wilde ze na wat motiveren-
de woorden van vriendin Janneke uit Dames 4 gelukkig 
graag uit de brand helpen.

Lieke is een sportieve aanwinst. Ze heeft CIOS buiten-
sport gedaan, is skilerares geweest en vroeger heeft 
ze op hoog niveau geturnd. Dat kun je ook nog steeds 
zien: niemand zit bij passoefeningen dieper dan Lieke. 

Naast het volleyballen klimt ze veel, zowel indoor als 
lekker buiten in bergachtige gebieden. Ooit had ze de 
ambitie sportdiëtist te worden en daarom is ze na het 
CIOS voeding en diëtiek gaan studeren. Uiteindelijke 
bleek dat toch niet haar pad en nu werkt ze bij de Lidl 
als Senior Food Quality Specialist. Sinds kort is Lieke 
de trotse eigenaresse van een eigen huisje in Zuilen. 
Daar wordt fl ink geklust om er een lekker eigen plekje 
van te maken.

Dames 4 is blij met deze nieuwe kracht op midden. Op 
naar het kampioenschap!

Door: de Snor

Helaas, het jaar is begonnen met verschillende teleur-
stellingen. Ik kan het niet mooier maken. Enige positie-
ve hieraan is dat de ene teleurstelling groter is dan de 
andere. Daarom wil ik graag beginnen met de meest 
grote teleurstelling, dan eindigen we niet compleet in 
mineur.

De Volleybaldames: totaal onverwacht geen OS 2020 
in Tokio. Helaas het heeft niet zo mogen zijn. Zoals Ro-
bin de Kruijf het verwoordde: we hebben ons als mak-
ke schaapjes (nee niet lammetjes) naar de slachtbank 
laten brengen. En zo was het. Duitsland verdedigde 
meer, scoorde effectief en de koppies van de Neder-
landse Dames gingen steeds meer hangen.

De volleybalheren: wat mij betreft totaal verwacht geen 
OS 2020 in Tokio. Weliswaar een teleurstelling voor de 
heren, maar met een beetje realiteitszin hadden ze dit 
zien aankomen. Ook Jelte Maan, een naar het Neder-
lands team teruggehaalde oud-teamgenoot van de 
snor, kon hier niets aan veranderen.

Heren 1 van VC Majella: helaas de eerste wedstrijd van 
de tweede helft van het seizoen verloren, maar er zit 
potentie en groei in het spel! Nu nog sets gaan afma-
ken. De basis wordt door de heren wel gelegd, en dat 
is wat mij betreft nog een kleine stap naar het halen 
van punten. Kop op, dat komt goed in de eerste helft 
van 2020!

Wanneer we een stukje schrijven voor op de website 
of in de Varia zetten we daar graag een foto of afbeel-
ding bij. Hierbij is het belangrijk rekening te houden 
of de foto of afbeelding zonder meer gebruikt mag 
worden. 
Recentelijk heeft Nevobo hier aandacht aan besteed 
doordat meerdere volleybalvereningen facturen heb-
ben ontvangen vanwege onrechtmatig gebruik van 
foto’s op hun clubkanalen. Dit komt doordat op onder 
andere foto’s en afbeeldingen vaak auteursrecht zit.

Auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van 
een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of 
diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken 
en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, 
bij de wet gesteld. Vanwege dit auteursrecht moet 
er altijd toestemming gevraagd worden aan de ma-
ker om een foto of afbeelding te gebruiken. Dit geldt 
dus ook voor foto’s en afbeeldingen op de website van 
Majella of in de Varia (de Varia publiceren we namelijk 
ook online op de Majella-website!). 

Uitzondering hierop is dat er foto’s en afbeeldingen 
bestaan waarop geen auteursrecht berust. Hiervoor 
bestaan verschillende websites (bijvoorbeeld Pixabay 
of Pexels), of kun je eenvoudig vinden door via de 
geavanceerde instellingen bij Google te zoeken op 
‘rechtenvrije’ foto’s. 

Wat natuurlijk leuker is voor volleybalfoto’s is om ge-
bruik te maken van foto’s waarop onze eigen leden in 
actie zijn! Onze huisfotograaf Coen maakt af en toe 
foto’s tijdens de thuisavonden, dus mocht je op zoek 
zijn naar een volleybalfoto dan kun je hem altijd even 
aanschieten!
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TeleurstellingenNieuw lid: Lieke (D4)



Goed lid verslapt niet: Martijn (H1)

Hij is bezig aan zijn zestiende seizoen bij Majella, elk 
jaar actief in het eerste. Deze huisarts kwam in 2004 
van Servia om samen met zijn Protosmaatjes van wel-
eer het vlaggenschip van Majella te besturen. Kenmer-
kend zijn zijn blonde haren en zijn mokerharde slagen. 
Deze Noordhollander heeft zijn plekje in het Utrecht-
se verworven, hij is niet meer weg te denken uit onze 
hoofdmacht. 

Samen met zijn Merlijn woont hij al enkele jaren in 
Tienhoven, een prachtige plek waar hij Heren 1 uitno-
digt voor de jaarlijkse teambarbecue aan het eind van 
het seizoen. Er kan dan gezwommen worden, maar ook 
een balletje gegooid. Voor Majella zet hij zich niet al-
leen binnen de lijnen in, regelmatig neemt hij de fl uit 
ter mond om een wedstrijd van een ander team in goe-
de banen te leiden. Tegen het eind van het seizoen zie 
je hem vaak nog enkele trainingen leiden, hij valt graag 
in als tijdelijke leermeester.

Deze vader van twee mag een juweel voor de vereni-
ging genoemd worden. Maar als we dan een klein min-
puntje mogen benoemen: hij gaat toch wel erg graag 
op vakantie. Vaak is hij enkele weken afwezig om zijn 
teammaten jaloers te maken met foto’s van verre exo-
tische bestemmingen. Maar het wordt hem vergeven, 
want als hij er is, is hij een van de drijvende krachten. 
Op naar de 20 jaar Martijn!

    

Veld 1  Majella D2 - VIVES D3

Veld 2  Majella H2 - Bourgondië H1

Veld 3  Majella D6 - De Valk D3

Veld 1  Majella D5 - Werkhoven D1

Veld 2  Majella D3 - Volleer D1

Veld 3  Majella H3 - Bevoc H1

Veld 4  Majella H4 - PDK Huizen H4

Door: Cas

Ik heb de eer gekregen om een stukje te mogen schrijven 
over ons team. Gezien ik zelf nieuw ben dit jaar vond ik me-
zelf daar ook zeer geschikt voor. Niet alleen omdat ik in korte 
tijd de mensen allemaal heb leren kennen, maar ook omdat 
de dingen die over ze gezegd worden dan minder hard aan-
komen. Ik zal beginnen bij de algemene indruk van het team. 
Heren 3 is een gezellig team waarin iedereen in het team 
wordt meegenomen, het is moeilijk om hier een outsider te 
zijn omdat je overal bij wordt betrokken. Zeker na wedstrij-
den is het zeer gebruikelijk om  even door te zakken in de 
kantine of nog een drankje te doen in de stad. De groeps-
sfeer is hierbij zeer goed, dat maakt het team ook zo’n leuk 
team. Voor de prestaties hoef je echter niet bij heren 3 te 
zijn. Wedstrijden winnen doen we niet en wanneer de ene 
blessure voorbij is doet de volgende zijn intrede. Wat zoal 
voorkomt? Een springersknie, tennisarm, wandelnier, zwem-
merseczeem en ga zo maar door, kortom: sportieve types. 
Maar goed wat wil je met een gemiddelde leeftijd van 36 jaar 
en niet te vergeten een kreupele coach. Dit zijn maar een 
paar kleine puntjes. Waar het om gaat is of het team goed 
bier kan drinken en dat zit wel snor. Dat is bewezen op de 
teambuildingsdag. Met teambuilding bedoel ik het schieten 
op elkaar met pijl en boog. Of we als team dichter bij elkaar 
zijn gekomen weet ik niet, maar het was wel gezellig.  
Het moet gezegd worden dat door de eerder behandelde 
punten een onjuist beeld wordt geschetst van het team. Het 
is namelijk niet zo dat mensen alleen maar geblesseerd raken 
of zitten bier te drinken. In wezen zit er genoeg kennis en ta-
lent in het team om succesvol te worden, het komt er alleen 
nog niet altijd even goed uit. Dit heeft in mijn ogen dan ook 
niet zozeer te maken met het kunnen van het team, maar met 
het mentale aspect. Wanneer het vertrouwen van de spelers 
in het team er komt zullen we vanzelf wedstrijden gaan win-
nen, daar ben ik van overtuigd.

21 maart Cycling Dinner

3 april  Eindfeest door H3

16 mei Vrijwilligersuitje

27 mei ALV

2 juni  Mixtoernooi

Even voorstellen... Heren 3


