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Secretariaat: Blauwstraat 3, 6627 BA, Maasbommel  

EMAIL 

Heb je een vraag voor het 

bestuur van Time Out74. 

Je kunt een mail sturen naar: 

info@timeout74.nl 

BESTUUR 

MAASENWAALSE RECREANTEN EN RECVOL 

Volleyballen in het seizoen 2019/2020. 

Het komende seizoen zal er wederom anders uitzien dan het afgelopen jaar. We zijn 

verheugd met het feit dat het Hanzehuys vanaf dit seizoen onze nieuwe thuisbasis is.  

 

Nieuwe kleedkamers (met name douche), een nieuw netsysteem, een huiselijk en 

uitnodigende horeca aangelegenheid zorgen binnen en buiten de vereniging voor  

positieve reacties. 

 

Heren 1 speelt in de A-poule 

Heren 2 & Heren 3 spelen in de B-poule 

Dames 1 speelt in de A-poule 

Dames 2 speelt in de B-poule 

Dames 3 speelt in de C-poule 

 

Vanuit onze nieuwe thuisbasis wensen wij alle leden een sportief en gezellig seizoen 

toe!  

Afgelopen jaar zijn ons twee mensen ontvallen 

die nauw betrokken waren bij de vereniging.  

 

Maria van Kraay-Tabbernee  (trainer Dames 3) 

Mari Vissers (oud trainer Dames 2) 

In memoriam 



Training en wedstrijden. 
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Indeling wedstrijden en trainingen in ‘t Hanzehuys: 

 

Maandag 20.00 uur t/m 21.00 uur training Dames 2. 

Maandag 21.00 uur t/m 22.00 uur training Heren 1, mits geen wedstrijd. 

Maandag 21.00 uur t/m 22.30 uur wedstrijden Heren 1. 

Dinsdag 19.30 uur t/m 21.00 uur training en wedstrijden Dames 1. 

Woensdag 20.00 uur t/m 21.30 uur wedstrijden Dames 2. 

Donderdag 19.30 uur t/m 21.00 uur wedstrijden Dames 3. 

Vrijdag 20.00 uur t/m 21.30 uur wedstrijden Heren 2 en 3  

(spelen om en om op vrijdag) 

Wanneer er niet getraind wordt of een wedstrijd wordt verzet, dan is het de taak 

van de aanvoerder om dit door te geven aan de wedstrijdsecretaris. 

*Trainingen beginnen na de zomervakantie en stoppen eind april. Schoolvakanties wordt er niet getraind. 

 

Regels met betrekking tot het verzetten van wedstrijden.  

 

Het kan zijn dat je de speeldag van een wedstrijd wilt wijzigen. Hiervoor zijn er twee 

mogelijkheden: 

 

1 Je probeert het zelf te regelen met de tegenstander. Vergeet niet dit via de   

 site van Recvol (www.recvol.nl) ook even door te geven. 

2 Je dient via de site van Recvol (www.recvol.nl) een verzoek tot wijziging in. 

 

In beide gevallen is de aanvoerder hiervoor in eerste instantie zelf verantwoordelijk. 

Mocht je er niet uit komen of mocht het tot problemen leiden dan kun je contact met 

Emile Petit opnemen (emilepetit@hotmail.com / 06-20993721).  

 

Mocht er van een tegenstander of via Recvol een verzoek tot wijziging bij Emile  

binnen komen, dan zal hij dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan de aanvoerder van 

het betreffende team. Vervolgens is de aanvoerder zelf verantwoordelijk voor een 

correcte terugkoppeling aan de betreffende tegenstander en het al dan niet prikken 

van een nieuwe datum.  
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Contributie seizoen 2019/2020. 

De contributie zal in oktober worden afgeschreven.  

 

De bedragen: 

 spelend lid € 75  

 Spelend lid met training € 85 

 Steunend lid € 25 

 

* Deze prijzen zijn van toepassing indien de leden automatische incasso hebben, zo niet dan rekenen 

we € 5,00 euro extra.  

Belangrijke data  

6 november jaarvergadering 20.30 in ‘t Hanze-

huys  

(denk om het afmelden, €5,- boete!) 

18 januari Onderling toernooi, nadere info volgt.  

Overige opmerkingen van  het Bestuur 

 

 De sleutel van de kast kan opgehaald worden bij Raymond en Pieta, graag ook 

weer terug bezorgen. 
 

 Gelieve niet aan het zwarte gordijn te trekken. Aan beide zijden zit een koord 
waaraan men moet trekken om het gordijn te openen, dit omdat het gordijn  

anders uit de rails kan gaan.  

 

 Mochten er persoonlijke gegevens van leden wijzigen dat ze dit door moeten ge-
ven aan Sandra van de Kamp, bijv: verhuizen, andere bank, ander  

telefoonnummer etc. 
 

 Een overzicht met de meest recente wijzigingen in de spelregels is samen met 
deze nieuwsbrief verzonden. 
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De teams in het seizoen 2019/2020. 

Heren 2 

Bart van Dijk* 

Gerrit van Kraaij 

Richard van Kraaij 

Harm van Gruijthuijsen 

Chris de Leeuw 

Ronald van Eldijk 

Tonnie van Rossum 

Nico Boerakker 

  Leowie van den Brand 

  Rob van de Pol  

 

Heren 1 

Emile Petit* 

John van Dijk 

Rob Hulzen 

Koos Vervoort 

Jeroen van Baren 

Bart Wessels 

Mike Koolhaas 

* aanvoerder 

Dames 1 

Monique van Eldijk* 

Sandra van de Kamp 

Natalie van Zuylen 

Susan van Orsouw 

Esther van Mourik 

Amanda Romviel 

Silvy Kuijpers 

Danielle van Elk 

Edy Boom 

Dames 2 

Maya Brouwer* 

Maria Brands 

Anouk Seelen 

Joke Borsje 

Ria Schuurmans 

Sjan van Dijk 

Marielle van Grinsven 

Wieteke Toebast  

Carolien Hörchner 

 

Steunende leden 

Adrie van Kraaij 

Geert van Eldijk 

Erik Brouwer 

Adri Daanen 

Frans Loderus 

Heren 3 

Mike van Eldijk* 

Edwin Piketh 

Marcel van Leeuwen 

Paul van Leeuwen 

Wessel Boerakker 

Peter Stroomberg 

Floris Dekkers 

Jacco Boerakker 

 

Dames 3 

Milou van Os* 

Loes Wessels 

Patty van der Molen 

Hanneke Hijmans 

Chantal  Gros 

Denise Vinken  

Sjirra Broekmans 

Jaimy Verschuur 

Jasmine Yeung 

NIEUWSBRIEF TIME OUT ‘74  
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Op verzoek hebben we de meest recente wijzingen in spelregels 
kort samengevat.  

 

–  Voortaan heeft het uitspelende team de keuze of ze wel/niet met de opslag 

 willen beginnen of toch liever een kant kiezen. 
 

–  Je serveert voortaan achter de achterlijn, tenzij er minder dan 2 meter ruimte 
 is achter de achterlijn. In dat geval mag je met 1 voet in het veld opslaan. Het 

 is dus niet meer relevant hoeveel velden er in een zaal liggen. 

 

–  Er is geen 2e poging meer bij een opslag. Gooi je de bal verkeerd voor jezelf 
 omhoog en laat je de bal zonder te raken vallen, dan gaat de opslag  

 (en het punt) naar de tegenstanders. 

 

–  De 4e set eindigt niet meer uiterlijk bij 27-26. Er wordt doorgespeeld totdat er 

 een verschil van 2 punten is ontstaan. 

 

–  Het spelen met een libero is alleen toegestaan in de Topklasse. 

 

–  De tijd die op het wedstrijdformulier staat vermeld, is de tijd van aanvang van 
 een wedstrijd. Uiterlijk 15 minuten voor die tijdsaanduiding begint men met 

 inspelen, zodat de wedstrijd op tijd kan beginnen. 
 

–  Het spelen van de bal met de voet (inclusief schoppende beweging) is  
 toegestaan. 

 

- Het serverende team maakt geen opstellingsfout als de spelers bij de service, 

 ten opzichte van elkaar (links-rechts), niet in de juiste servicevolgorde staan. 

 Deze spelers kunnen wel een opstellingsfout maken ten opzichte van elkaar 

 ten aanzien van voor-achter.  


