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AANMELDINGEN

1 Judith Muis D1

2 Vera-Lynn Meier MC3

3 Fabiënne Fransen N3.2

4 Jesse Klein N3.2

AFMELDINGEN

1 Sanne Westenberg MB1

2 Lisanne Vedelaar MB3

3 Luna Wagenaar N3.1

  

http://kangeroe.com/nl/news/item/206/ledenvergadering-captains-kangeroe-in-eigen-sporthal-de-meet
http://www.kangeroe.clubactief.com/lid/login.asp
http://kangeroe.com/nl/66/thuiswedstrijden-1
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Zoals jullie allemaal tijdens de ledenvergadering hebben begrepen is Kangeroe eigenaar en exploitant van het 
sportcafé de Meet. Dit heeft tot nu toe geresulteerd in zeer positieve reacties van de Kangeroeleden, maar 
ook de andere huurders van de Meet. Ook zijn de prijzen sterk onderuit gegaan, waardoor een consumptie in 
het sportcafe weer leuk is geworden. Daarnaast zien we ook dat er weer wat langer nagezeten wordt na de 
wedstrijden en de trainingen. Dit alles vinden wij, Sportcafé de Meet, natuurlijk heel erg leuk om te zien. 
 
We hebben nog behoorlijk veel ideeën die we langzaam zullen invoeren, dan wel uitproberen. Werkt het niet 
dan vergeten we het weer, werkt het wel blijft het behouden. Mochten jullie zelf goede ideeën hebben laat ze 
dan ook horen en misschien kunnen we hier iets mee doen! 
 
Hierbij ons volgende idee: 
 
Wat is het idee? 
 
We willen een biertapcursus verzorgen in Sportcafé de Meet. Tijdens de cursus leren we jullie de kneepjes van 
het vak en leren we jullie wat extra weetjes over bier. Daarnaast moeten we natuurlijk ook het bier proeven 
en daar staan we dan ook uitgebreid bij stil.  
 
Voor wie is het? 
 
Voor iedereen (leden, vrijwilligers, businessclubleden, etc., etc. ), die zich betrokken voelt bij de club, maar die 
wel 18 jaar of ouder is. Man of vrouw maakt niet uit. Als je het leuk lijkt geef je dan op! 
 
Wanneer? 
 
We willen de biertapcursus geven wanneer de meeste mensen, die zich hebben opgegeven, kunnen. Dus geef 
bij je opgave even aan welke dag van de week je het beste past. Mocht dit inhouden dat we misschien op 2 
verschillende dagen een cursus moeten geven, dan is dat natuurlijk ook geen probleem. Zolang iedereen, die 
zich heeft opgegeven, maar kan meedoen aan de cursus en proeverij. 
 
Waar kan ik me opgeven? 
 
Via het opgaveformulier onder aan de webpagina Biertapcursus (zie ook homepage). 
 
 
Ik hoop veel reacties te ontvangen en zie jullie graag tijdens de cursus. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens Sportcafé de Meet: 
 
Henk Hamhuis,  
Gerard Muis 
Herre Oosterhof 

 

 

http://kangeroe.com/nl/277/biertapcursus
http://kangeroe.com/nl/
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Tweede Divisie A, regio Nationaal 
 

Tweede Divisie A, regio Nationaal 
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Uit tekeningen blijkt dat al in de 16e eeuw 

aan het Engelse hof van Koningin Eliza-

beth een spel werd gespeeld dat veel op 

volleybal leek. Maar officieel geldt de Ame-

rikaan William G. Morgan als de bedenker 

van het volleybal. Hij was sportleider bij de 

Young Men Christian Association (YMCA) in 

Massachusetts waar hij onder meer les  

gaf aan een groep al wat oudere zakenlie-

den. Het toen al bekende basketbal vond  

hij iets te hard voor deze groep en hij be-

dacht in 1895 een ander spel. 

 

 

Morgan verzamelde spelregels uit de bestaande sporten als Tennis, Basketbal en Honkbal. 

Deze regels bij elkaar werd volleybal.  

De bal moest zonder de grond te raken over het net worden gespeeld. Dit heet  

volley. Een netservice mocht één keer overgedaan worden en je mocht in het spel  

dribbelen tot één meter voor het net. Dribbelen hield in, de bal voor jezelf  

omhoog spelen. Een wedstrijd bestond uit innings. Zo'n inning was voorbij als  

alle spelers van beide teams een serveerbeurt hadden gehad. Bovendien was het  

mogelijk één tegen één te spelen, maar ook tien tegen tien. En om de vingers van  

de dames te beschermen konden zij de bal eerst vangen en dan opgooien. 

 

 

 

Wist je dat? 
 

 In 1900 het dribbelen werd afgeschaft. 

 

 In 1912 het doordraaien ontstond. 

 

 In 1917 een set werd gespeeld tot de 15 punten. 

 

 Er sinds 1918 zes spelers in een veld staan. 

 

 Er is gezegd in 2011 dat je tot de 25 punten gaat. 

 

 Volley vlucht betekent? 
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Onze tellers! 
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PUPIL VAN DE WEEK 

PUPIL VAN DE WEEK 

  

De énige echte  

Pupil-van-de-week Vragenlijst Highlights 

 
Sarah Hulzebosch 
Team N6.2 
Pupil van de week bij Dames 1 op 31 oktober 
 
 

Hoe vond je het? 
Ik vond het heel leuk, maar wel jammer dat ik maar heel even mocht meespelen 

Vond je het spannend en waarom wel/niet? 
Ik wist niet wat er zou gaan gebeuren en iedereen keek naar mij 

Wie is jouw volleybalidool? 
Leanne Hulzebosch 

Als jij coach was van Dames 1 of Heren 1, wat zou je dan willen zeggen?  
Ze moeten niet denken als ze achterstaan dat ze gaan verliezen 

 
Annemijn Meier 
Team N6.3 
Pupil van de week bij Dames 1 op 14 november 
 
 
Hoe vond je het? 
Heel erg leuk. Ik werd leuk welkom geheten door het team, werd er veel bij betrok-
ken waardoor ik er veel van kon leren. Het was een spannende wedstrijd met 5 sets, 
maar... ze hebben wel gewonnen. 

Vond je het spannend en waarom wel/niet? 
Ja, omdat het voor mij de eerste keer was om pupil van de week te zijn. 

Van welke speler/ speelster zou jij training willen krijgen?  
Myrthe Hamhuis 

Wat is jouw volleybaldroom? 
Om wereldkampioen te worden! Omdat ik volleybal gewoon leuk vind! 



   BUIDELPOST 

  

 
Krista Breukelman 
Team N5.1 
Pupil van de week bij Dames 1 op 16 januari 
 
 
Hoe vond je het? 
Heel leuk!!!!!!!!!!! 
 
Vond je het spannend en waarom wel/niet? 
Ja, ik wist nog niet echt wat er ging gebeuren. 
 
Wie is jouw volleybalidool? 
Lonneke Sloetjes 
 
Als jij coach was van Dames 1 of Heren 1, wat zou je dan willen zeggen?  
Dat ze fanatiek moeten zijn. 

 
Anna Wilpshaar 
Team N5.1 
Pupil van de week bij Dames 1 op 12 december 
 
 
Hoe vond je het? 
Heel leuk. 
 
Vond je het spannend en waarom wel/niet? 
Nee, ze stopten vaak met het spel want er was vaak een time-out 
 
Van welke speler/ speelster zou jij training willen krijgen?  
Myrthe Hamhuis 
 
Wat is jouw volleybaldroom? 
Om in het beste team te spelen 
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FEBRUARI

1 Zoë van den Hoven MB3

1 Paulien  Bijker N5.2

1 Veerle  Klein N5.2

5 Estelle  Bijker MB2

5 Gerti  Meerholz MB2

5 Alinda  Altena MC4

6 Eblin  Bekman MB1

6 Britt  Veurink MB2

6 Lotte  Veurink MB2

7 Bart van den Berg XC1

10 Tess  Stroeve N6.1

12 Melissa  Geertjes MA3

12 Nadieh  Hakkers N6.3

14 Jesse  Klein N3.2

17 Judith  Veen MA2

25 Anne  Botter MA2

27 Carlo  Veneman N6.3

28 Elise  Veerman MB2

29 Kirsten  Veldman MA1

MAART

2 Mendy  Eggengoor MC3

3 Eva  Engbersen MA1

3 Iris  Hofman N5.1

6 Chantal  Berenfinger MA3

6 Jorn  Venhuizen XC1

7 Derk Jan  de Haan MB1

8 Lynn  Martens MC1

10 Sanne  Ardesch N4.1

13 Jaël   Warrink MA1

13 Chayenne  Hulter MB1

26 Myrthe  Post MB3

28 Carmen van der Woude N4.2

30 Jorinde  Esselink MC2

APRIL

2 Lotte  Vosman MA1

4 Lieke  Ouwinga MC2

11 Daphne  Geel MC2

12 Natanya  Wubs MA3

18 Maaike  Buit MB1

18 Fabiënne  Nawijn MC1

20 Lisa  Wopken N5.1

25 Liese  Klok MB1

25 Anne  Kootstra N4.1

26 Lucinda  Snippe XC1

 

 

 

 
ONZE JARIGE JEUGD 
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http://www.accuraat.com/uw-accountant-hardenberg/
http://www.alfa-college.nl/overons/locaties/hardenberg/paginas/default.aspx
http://www.juurlink.nl/home
https://avia.nl/tankstations/detail/avia-hardenberg/
http://www.deblauweshop.nl/
http://www.brasseriedemarkt.nl/
http://www.brflex.nl/
http://www.brinkhardenberg.nl/
http://www.compasstransport.nl/
http://www.denherdenbergher.nl/
http://www.dion.nl/
http://www.duvast.nl/
http://www.flynth.nl/Flynth/Vestigingen/Overijssel/Hardenberg.aspx
http://www.fysiototaal.nu/
http://www.reisbureaugeesink.nl/
http://www.herberstweewielers.nl/nl/
http://www.hofsink-stukadoors.nl/
http://www.openingstijden.nl/ING-Bank/Hardenberg/Bruchterweg-43/
http://www.itter.nl/
http://www.jonglaan.nl/vestigingen-contact/hardenberg/
http://www.kendis.nl/
http://www.dekeukenprins.com/
http://www.ksh.nl/
https://plus.google.com/111736018904473942094/about?gl=nl&hl=nl
http://www.maatkastspecialist.nl/
http://www.madhardenberg.nl/
http://www.madhardenberg.nl/
http://www.mijnmakelaar.nl/
http://www.moderna.nl/
http://www.devishandel.nl/hardenberg/nawijn-vishandel
http://www.odinkzonwering.nl/
http://www.olbo.nl/pagina/nieuws
http://www.bakkerijolsman.nl/
http://www.vangansewinkel.nl/
http://www.meijertegels.nl/
http://www.pouw.nl/contact/vestigingen/pouw-hardenberg
http://www.prinssport.nl/homes/view/2/prins-sport
http://www.qonnected.nl/
http://www.quadrantinterieurs.nl/onderneming/onderneming_contact.aspx
https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/vvs/
http://www.uitzendbureau.nl/werk/296/randstad-hardenberg
http://www.renehaandrikman.nl/
http://www.schutteoptometrie.nl/home
http://www.strigl.nl/
http://www.stylex-schreibwaren.de/
http://www.timmermanshardglas.nl/nl/home/
http://www.touchtronic.com/
http://trtc.nl/
http://www.unicaschutte-ict.nl/
http://www.totaalslapen.nl/informatie
http://www.vechtstede.com/nl/
http://www.veneberg.nl/
http://www.vrieling.nl/
http://www.webstores.nl/



