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TRIBUNEBLAADJE
ZATERDAG 18 SEPTEMBER

stuur je wedstrijdverslag met leuke actiefoto of teamfoto 
naar de social media kanalen van @serviavolleybal

Van de voorzitter

Grote Clubactie
start vandaag!

Heren 1
is er klaar voor!

Servia jeugddag 2021



Van de voorzitter
Het is zaterdag 18 september 2021 en we mogen weer! 
Bijna  een jaar geleden verscheen het laatste tribuneblaadje tijdens een van 
de weinige thuiszaterdagen die we in seizoen 2020-2021 hebben mogen 
beleven. Maar vanaf vandaag mogen we weer! Een eerste thuiszaterdag 
en meteen een volle bak. Wat hebben we daar lang naar uitgekeken. Nog 
voor de zomervakantie startte veel teams met hun eerste after-corona-
trainingen. Daarna volgde de vakantie en half augustus kon de zweetgeur 
van volleyballende Servialeden weer opgesnoven worden op maandag- en 
donderdagavond. Voorafgaand werden de teamindelingen afgerond, de trainers 
gevraagd en gevonden, het trainingsschema en de zaterdagindeling gemaakt. 
Grote dank aan Gerard de Zwart en alle trainers die zich (wederom) hebben 
opgeworpen! Gerard de Zwart heeft te kennen gegeven dat dit zijn laatste 
seizoen als Technische Commissie is geweest. Mocht je interesse hebben 
in deze taak, vraag gerust aan iemand van het bestuur wat het inhoudt. 
Jessica Beijen heeft aangegeven haar taak als 
ledenadministrateur over te willen dragen. 
Sandra van Jaarsveld en Thryza Sterkenburg 
nemen dit van haar over. Zij zijn bereikbaar via 
het mailadres leden@servia.nl.   

Jeugddag en minikamp
Op zaterdag 4 september beleefde de jeugd 
al een heel gezellige dag met elkaar. Er werd 
genoten van een fietsspeurtocht met opdracht, beachvolleybal, een barbecue 
en een afsluitend bosspel. Gisteren (vrijdag 17 september) vertrokken de 
mini’s van Servia naar het minikamp. Ze verblijven op een camping en worden 
ondergedompeld in een heus circus. Vandaag komen de mini’s, na een 
circusoptreden voor hun ouders gegeven te hebben, weer terug. Kortom het 
seizoen is al in volle gang!  
 
Publiek bij wedstrijden
Deze eerste thuiszaterdag zijn er nog enkele restricties. Gezien de 
persconferentie van afgelopen week is de verwachting dat de thuiszaterdagen 
steeds meer vorm kunnen krijgen als vanouds, met volle tribunes. Vooralsnog 
geldt dat op de tribune 1,5m afstand gehouden dient te worden, tenzij mensen 
uit een gezin komen. We vertrouwen erop dat iedereen zich aan deze regel 
houdt. 

Voor de wedstrijd van Heren 1 geldt het volgende:
Publiek dat op de boventribune plaats wil nemen dient een coronabewijs te 
laten zien bij de deur. Op de boventribune hoeft vervolgens GEEN 1,5 meter 
afstand gehouden te worden. Het is ook mogelijk om beneden in de zaal op 
de stoelen of de tribune plaats te nemen. Deze staan op 1,5 meter van elkaar. 
Hiervoor is het niet nodig om een coronabewijs te tonen. Zowel boven als 
beneden geldt: Vol = vol. We hopen op deze manier zoveel mogelijk supporters 
te laten genieten van de derby tussen Servia H1 en hun tegenstander Vives H1 
uit IJsselstein. 
We kijken uit naar een seizoen waarin we met elkaar weer heel veel 
volleybalplezier mogen beleven.

Op de planning staat in ieder geval:
2 oktober Servia seizoensopening feest! 
12 oktober algemene leden vergadering
11 november scholenvolleybaltoernooi
23 december oliebollentoernooi
2 april Super Saturday + minitoernooi
20 mei bedrijvenvolleybaltoernooi

Wil je altijd op de hoogte zijn van wat er speelt bij Servia, 
volg Servia via instagram, facebook of onze website www.servia.nl. 



DE GROTE CLUBACTIE

Start op 
18 september

Loten verkoop
met het boekje en online

Tussenstand
via Servia social media

Boekje vol?
ruil hem z.s.m. om 
voor een nieuwe!

Tip!
Ga langs de deuren in jouw 
buurt, neem je boekje mee naar 
familie, vrienden, verjaardagen 
en de Servia thuisdagen.

Elke week maken we bekend welk team 
aan de leiding gaat in de verkoop!

Win jij met je team 
de hoofdprijs?

Boekje: 16 november
Online: 23 november

>40 loten
Servia sporttas

Sportshirt maat xxs t/m 3XL

Minibal >20 loten

sleutelhanger

mini balletje

Shirt maat 116 - 
164

De Grote Clubactie
Vandaag zijn we officieel van start gegaan met de Grote Clubactie 2021! 
Afgelopen week zijn de lotenboekjes uitgedeeld aan onze jeugdleden om de 
komende weken zo veel mogelijk loten te verkopen. 

Hoe werkt de Grote Clubactie eigenlijk? Het idee is heel simpel. Tot 23 
november 2021 verkopen onze jeugdleden loten van € 3,- per stuk. Van de 
opbrengst gaat 80% (dus € 2,40 per lot) direct naar de club! Dat is de kracht 
van de Grote Clubactie, al vanaf het allereerste verkochte lot! De opbrengst van 
de actie investeert de vereniging onder andere in materiaal voor de club, zoals 
nieuwe netten en volleyballen.

Maar dat is niet alles! We willen de jeugdleden natuurlijk ook bedanken voor 
hun inzet van het verkopen van loten. Dit doen we door mooie prijzen weg te 
geven bij de verkoop van meer dan 20 of 40 loten.

Tot slot is het team dat procentueel gezien het meest verkoopt, VIP bij de 
wedstrijd van Heren 1 aan het einde van het jaar. Zij krijgen een korte clinic, 
wonen de wedstrijd op een speciale manier bij en sluiten af met een lekker 
hapje eten in de sporthal bij de Vijfheeren.

Vorig jaar haalden we als vereniging € 1.664,00 op met de verkoop van 685 
loten, wat gaat het dit jaar zijn?

SUPERLOT: Koop of verkoop een superlot voor de vereniging 
en maak kans op een te gekke prijs!

Een superlot kost €120,- dus die (ver)koop je niet zomaar. Elk 
jaar hopen we dat het een jeugdteam lukt om een superlot 
te verkopen aan een seniorenteam van Servia of een bedrijf. 
Om het aantrekkelijker te maken, stellen we er dit jaar een 
VIP behandeling tijdens wedstrijd Heren 1 tegenover voor 
de koper en verkoper! Op jullie VIP tribune geniet je van de 
wedstrijd van Heren 1 onder het genot van een hapje en een 
drankje. 



Servia jeugddag 2021
Op zaterdag 4 september vond, in plaats van het Jeugdkamp, dit jaar de Servia 
Jeugddag plaats.  

Na een eerste week aan trainingen met nieuwe teamgenoten en hier en daar 
nieuwe trainers, stond deze dag in het teken van elkaar verder leren kennen, 
opdrachten uitvoeren, barbecuen en bovenal: plezier hebben!

Alle deelnemende jeugdleden waren opgeroepen 
om 13.00 uur met de fiets naar de Beachvelden 
naast onze sporthal te komen. Na een welbekend 
warm welkom van onze opperbevelhebber Casper, 
werd uitgelegd wat de bedoeling was van de eerste 
opdracht: The WhatsApp Challenge!

De teams zullen met de fiets een vooraf 
uitgestippelde route moeten afleggen, waarbij 
ze tijdens de tocht verschillende opdrachten 
zullen moeten uitvoeren. Om te bewijzen dat 
deze opdrachten ook daadwerkelijk uitgevoerd werden, moesten de teams 
via WhatsApp een foto sturen naar Patricia die, na goedkeuring, een nieuwe 

opdracht aan het team stuurde. 

De eerste teams vertrokken op de fiets richting het 
onbekende en konden al snel een eerste opdracht 
van Patricia verwachten: Maak een groepsfoto van 
je team. Een rustige start van de dag voor de jeugd, 
niet wetende dat er nog zeker 15 opdrachten zouden 
volgen zoals: Zing een duet met een vreemde, laat 
de helft van je team een handstand doen, schrijf een 

gedicht over een ander team, neem het geluid op van 2 verschillende deurbellen 
en meer. 
Of ze er blij mee waren of niet blijft de vraag, maar ook Heren 1 (die op dat 
moment een driekamp speelde in de sporthal) moest er aan geloven. Naast 
de opdrachten buiten, waren er ook een aantal opdrachten die binnen 
uitgevoerd moesten worden. Zowel Heren 1 als de 
tegenstanders werden bedankt voor hun prachtige 
spel met ladingen aan kaas, worst en gehaktballen. 
De scheidsrechters werden beloond met Merci en 
een drankje en Yme werd vol overgave toegezongen 
door de voltallige Servia jeugd: “We love you Yme, 
we do…”

Rond 15.30 uur was iedereen weer terug bij de 
Beachvelden, waar een heerlijk zonnetje scheen. 
Moegestreden van de barre tocht stortte iedereen zich op het zand met een 
welverdiende versnapering. Dat de energielevels zich snel herstellen bij onze 
Jeugd bleek al snel toen er fanatiek gevolleybald werd op het zand, terwijl 
Meesterchef Casper de kolen van de barbecue probeerde aan te wakkeren (wat 
gelukkig uiteindelijk ook lukte). 

Na de fietstocht en het sporten in de felle zon begon die bovengenoemde 
energie toch een beetje op te raken en was het, met het oog op wat er nog 
komen ging, hoogtijd om de voorraden aan te vullen met de welverdiende 
barbecue. Menig hamburgers, kipspiezen en 
speklappen later waren de reserves weer aangevuld 
en konden we na het intreden van de duisternis 
beginnen aan het laatste onderdeel van de Jeugddag. 
Er moest een kleine 10 minuten gelopen worden naar 
een donker bos. Tijdens de tocht werd duidelijk dat 
bij veel de nood vrij hoog was. Inge, bedankt voor het 
openstellen van je huis zodat alle 25 jeugdleden en 
begeleiders even een pitstop konden maken. 

Enfin, eenmaal aangekomen bij het bos was het aan 
Robert (blauw) en Pim (rood) om de groep te verdelen 
in twee teams en beide als teamcaptain van een van 
de teams te fungeren. Er stond Levend Stratego op 
het programma en op de een of andere manier komt 
er dan een bepaald fanatisme in die twee naar boven 
waar je bang van wordt. 

Het spel werd fanatiek gespeeld. Dat wij bij Servia 
van winnen houden wisten we wel al, maar dat er 
na een lange vermoeiende dag nog zo hard door een 
bos gerend werd waar je überhaupt niks kon zien, 
was bewonderenswaardig. Het was team rood dat 
uiteindelijk aan het langste eind trok en als de winnaar 
terug mocht naar de Beachvelden, waar inmiddels 
ouders zich verzameld hadden om hun kroost weer 
mee naar huis te nemen na afsluitende woorden 
van dank vanuit het JAC. Hopelijk volgend jaar weer 
gewoon als vanouds met z’n allen op kamp!

Bedankt aan iedereen die deelnam of betrokken was 
bij de Servia Jeugddag 2021!

JAC



VO L L E Y B A LV E R E N I G I N G

Zaterdag 2 oktober
20:30 uur
Senioren + A-jeugd

Thema: team oranje
dus trek je oranje shirt maar aan!

Kaartverkoop €5
Kaartjes zijn te koop vanaf vandaag! Betalen doe je via een tikkie of cash. Mariska, Stefanie en 
Lisanne (DS 1) helpen je graag aan een kaartje voor het Openingsfeest van seizoen 2021/2022!

Vorig seizoen debuteerde H1 in de 1e divisie. Ze hadden een flitsende start 
in Limburg en ook de daarop volgende wedstrijden beloofden een zeer mooi 
seizoen. Na 4 wedstrijden stond heren 1 op de 2e plek wat een gedroomde start 
was! Helaas was dat ook het einde van het seizoen. Nu, bijna een jaar later, staat 
H1 voor de schone taak om de seizoenstart van vorig jaar te evenaren of beter 
nog te overtreffen.

Voorbereiding
Sinds half augustus zijn de heren weer begonnen met trainen. Nog wat 
onwennig en natuurlijk met de nodige afwezigen in verband met de vakantie. 
Afgelopen week trainde H1 voor het eerst weer als compleet toch. Tijdens de 
voorbereiding zijn op twee zaterdagen in Vianen oefenpartijen gespeeld. Die 
oefenpartijen geven vertrouwen. Tegen gelijkwaardige of zelf hoger spelende 
teams werd gewonnen of gelijk gespeeld. Vorige week donderdag in Barneveld 
leden de mannen voor het eerst verlies tegen SSS. Dat zette de mannen weer 
op scherp. Afgelopen week is er goed getraind en zijn de mannen mentaal 
klaargestoomd voor de eerste thuiswedstrijd van het seizoen.

Teamsamenstelling
Ten opzicht van vorig seizoen is er een aantal wijzigingen. Dwight Hol is voor een 
stage naar Curacao vertrokken. Hij komt halverwege het seizoen weer terug. 
Saisun Kandiah speelde vorig seizoen nog bij NVC, verloor de laatste wedstrijd 
notabene in Helsdingen van Servia en besloot vervolgens de overstap te maken. 
Hij versterkt heren 1 als libero. Kelvin Wolken wisselt door zowel het vertrek 
van Dwight, als de komst van Saisun naar de passer-loper positie. Ook nog 
relatief nieuw in het team is Vincent de Bie. Hij kwam er vorig seizoen al bij als 
diagonaalspeler. Rik Meuleman liep in juni een enkelblessure op en is gelukkig 
precies op tijd hersteld. Het team wordt ook komend seizoen geleid door 
Michiel de Ruyter en assistent-coach en analist Kees van Wijngaarden. En niet te 
vergeten zal ook dit seizoen, daar waar mogelijk, DJ Bjorn de thuiswedstrijden 
van heren 1 verzorgen van de nodige muzikale ondersteuning!

Vives H1, de tegenstander van vandaag
De mannen uit IJsselstein zijn geen vreemden voor Servia H1. Al jaren 
lang spelen de mannen tegen elkaar. Ook zij hebben een plekje weten te 
bemachtigen in de 1e divisie door de terugtrekking van NVC uit Nieuwegein. We 
zijn blij dat Vives onze eerste tegenstander van dit seizoen is en dat ze aanwezig 
zijn. Twee weken geleden tijdens een oefenwedstrijd overleed hun coach Gerard 
Koeman plotseling. We willen hen via deze weg nogmaals veel sterkte wensen 
met dit verlies. Ondanks dit trieste bericht komt Vives H1 naar Vianen om de 
het seizoen af te trappen. Het belooft een mooie derby te worden. Servia tegen 
Vives is altijd spectaculair!

Heren 1 klaar voor het nieuwe seizoen!

Nr. Naam Positie
2 Michiel de Haan Diagonaal
3 Lars Oostrom Midden
4 Kelvin Wolken Passer loper
5 Rik Meuleman Passer loper
6 Johan Beijen Passer loper
7 Yme Veenje Passer loper
8 Wayne Hol Spelverdeler
9 Sjoerd Hendriks Midden
10 Pim Jenniskens Spelverdeler
11 Jan Peter Kok Midden
12 Vincent de Bie Diagonaal
14 Saisun Kandiah Libero



VANDAAG IN ACTIE

Veld 1 Veld 3 Veld 5 Veld 7

Veld 2 Veld 4 Veld 6 Veld 8
TRIBUNE

Tijd Servia Tegenstander Scheidsrechter Teller
09

:1
5

JC 1 Go’97 JC 1 6 Dames 2 Ouder JC1

09
:3

0

MB 1 Taurus MB 3 3 Heren 4 Ouder MB1

11
:0

0 MB 2 VV Utrecht MB 3 5 Dames 1 Ouder MB2

JB 2 Taurus JB 2 6 Dames 1 Ouder JB2

11
:3

0

MC 1 SVB MC 1 1 Heren 3 Ouder MC1

JB 1 VV Utrecht JB 2 2 Heren 2 Ouder JB1

HS 4 Serve’72 HS 1 3 F. Peek JA 1

13
:3

0

JA 1 Taurus JA 1 1 Heren 4 Ouder JA1

DS 1 VOC-Maarssen DS 1 2 Y. Veenje JB 2

HS 3 Vives HS 6 3 S. Hendriks MB 2

HS 2 Aspasia HS 1 4 L. Oostrom JB 1

16
:3

0

HS 1 Vives HS 1 1 Bond HS 2


