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

Stijgende lijn 
voor Dames 1

MA1 verkoopt een 
superlot aan D1!

Heren 4 strijdt om 
de eerste plek

Tussenstand
Grote Clubactie



Maatregelen Sportcentrum Helsdingen
Beste bezoekers van Helsdingen Sport en Cultuur,
 
Vanwege het oplopen van het aantal Corona besmettingen 
en ziekenhuisopname is er op dinsdag 2 november 
een vervroegde persconferentie geweest waarin 
nieuwe maatregelen zijn aangekondigd. Enkele van deze 
maatregelen hebben direct invloed op uw bezoek aan onze locatie.
 
Hieronder de maatregelen zoals die vanaf zaterdag 6 november 2021 
bij ons gelden:
 
Voor alle bezoek / toegang aan Helsdingen Sport en Cultuur heb je 
een geldig coronatoegangsbewijs nodig.
- Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar.
- Een geldig identiteitsbewijs moet meegenomen worden voor 
identificatie.
- Het is zonder geldig coronatoegangsbewijs niet mogelijk om het 
gebouw te betreden.
 
Scannen van het coronatoegangsbewijs en controle met 
identiteitsbewijs
- Houd voor je bezoek je coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs bij 
de hand.
- De medewerker scant direct bij de entree jouw QR code en kan een 
check vraag stellen.
- Wanneer alles in orde is kun je naar binnen.
 
Mondkapjes
Ondanks dat, vanwege de verplichte coronapas het niet verplicht is om 
binnen het pand een mondkapje te dragen, adviseren wij dit wel. 
 
1,5 meter afstand
Eveneens doen wij een dringend beroep aan alle gebruikers om daar 
waar mogelijk afstand van elkaar te bewaren.
  
Coaches, trainers, publiek en vrijwilligers
Het tonen van een geldig coronatoegangsbewijs geldt ook voor 
coaches, trainers, publiek en vrijwilligers van zowel thuis- als 
uitspelende verenigingen.
 
Wij begrijpen dat deze maatregelen voor sommige van jullie erg 
ingrijpend zijn maar wijzen erop dat wij het landelijk beleid van de 
overheid hierin volgen.
 
Heeft u een specifieke vraag stuur dan een mail naar receptie.
helsdingen@vijfheerenlanden.nl
 
Team Helsdingen Sport en Cultuur

COVID 
UPDATE



Heren 4 strijdt om de eerste plek
Aan de vooravond van het seizoen 2018/2019 gonst het in de gangen van 
onze sporthal. ‘Zou het echt waar zijn?’, ‘Na al die jaren?’, ‘Ze zijn vast en zeker 
omgekocht’. Over dat laatste heb ik tot de dag van vandaag nog steeds geen 
definitief antwoord… Maar goed, we dwalen af. 

Het team
Na een aantal jaren een volleybal-break om te studeren -laten we maar zeggen-, 
keerde in september 2018 zeven oud-jeugdleden van Servia terug binnen de 
volleyballijnen. Samen met Kees, Justin, Semme en Sam vormden Rick, Jomo, 
Kevin, Thomas, Mats, Wart en Stan het hernieuwde Servia Heren 4. Het team 
startte in de 4e klasse, maar al snel werd duidelijk dat ze die “ouwe-mannen-
poule” wel ontstegen met hun volleybalspel. Datzelfde seizoen behaalden ze 
de 2e plek en streden vervolgens om de Promotie. Dat lukte helaas net niet. De 
motivatie en strijdlust waren inmiddels aangewakkerd, dus Heren 4 vroeg alsnog 
een promotie naar de 3e klasse aan. 

Seizoen 2021/2022
Na vijf wedstrijden gespeeld én gewonnen te hebben, staat Servia Heren 4 op 
een keurige 2e plaats in de poule. Met maar 1 punt verschil met de nummers 
een en drie, belooft het nog een spannend seizoen te worden. En dat de 
heren een potje kunnen volleyballen, blijkt wel uit de setstanden. Op een 
late vrijdagavond speelde Heren 4 tegen VTC Woerden (huidig nummer 3) en 
won met overtuiging (22-25, 17-25, 28-26 en 20-25). Een week later kwam de 
huidige koploper Cratos op bezoek in Helsdingen. Dat de beide teams aan elkaar 
gewaagd zijn, werd in deze wedstrijd wel duidelijk. Set 1 en 2 waren voor Cratos 
(21-25 en 22-25), maar Servia gaf zich niet zomaar gewonnen. Ze herpakten zich 
in de derde set (28-26) en de vierde set (25-19). De strijd ging door in de vijfde 
set, waar Servia helaas nipt aan het kortste eind trok (16-18).

Vandaag speelt Servia Heren 4 om 11:30 uur tegen VollinGo. Een tegenstander 
op de een-na-laatste plek, maar wel met 2 wedstrijden minder. 



Stijgende lijn voor Dames 1
Een dieseltje… Je weet wel, zo’n voertuig van vroegâh dat wat traag op gang 
komt. Zo was de start van dit seizoen voor Dames 1. Maar eerst nog even verder 
terug in de tijd, want in de zomer van 2020 gingen we op zoek naar een nieuwe 
trainert! Zelfs met ons geklungel op het grasveld, zag Daniel de Wit wel wat 
in onze dames van het eerste team. En dat Daniel zelf volleybalt in Ameide, 
hebben we hem ook wel vergeven ;-). Want zijn prioriteit ligt bij ons, met als 
doel om komend seizoen te promoveren naar de 1e klasse! “Ik kan niet tegen 
m’n verlies”, zei hij nog. Nou Daniel, dat leer je nog wel bij Dames 1.

En wie zijn die dames uit het eerste dan? Laten we starten met onze ‘Cappie’ 
Stefanie, bekend van haar rake klappen als passer/loper en wijze woorden 
vóór een wedstrijd en recentelijk hebben we ontdekt dat ze ook prima kan 
coachen. Ook op de passer/loper positie staat Lisanne, die het team vaak een 
voorsprongetje geeft per set door een servicereeks. Dan is er nog passer/loper 
Wies, maar die geniet momenteel van haar kersverse, gezonde en knappe 
zoontje Loet! En boven die eigenwijze passer/lopers staat onze Hannah. 
Beste libero uit de regionen, wat kleiner van stuk maar ze duikt alle kanten 
van het veld op! Steken we het veld over, komen we bij onze diagonalen en 
spelverdelers. Onze setters zijn Mariska en Sarah. Mariska heeft een bak 
aan ervaring en veel spelinzicht waarmee ze het spel goed inziet. Sarah is de 
‘Benjamin’ van het team, erg gedreven en weet wedstrijdje blokkeren altijd 
te winnen van de tegenstander. Bente is een van onze diagonalen, haar slag is 
lekker strak en haar service scoort vaak goede punten. Ook Nienke is te vinden 
op de diagonaal positie. Nienke lijkt wel te vliegen in het veld (dat wordt ook 
regelmatig geroepen bij een 2,5-meter aanval) en weet de bal goed te plaatsen 
bij de tegenstanders in het veld. Last but not least, onze ‘lange vrouwen’ op het 
midden, Yvon, Ilse en Thirza. Yvon heeft al jaren ervaring op deze positie en ramt 
de ballen geregeld op de tenen bij de tegenstanders. Ilse is de kleinste van onze 
middens, maar dit neemt niet weg dat ze niet hoog springt, met haar natuurlijke 
springveren komt zij hoog boven het net. Ze kan dan ook niet wachten om haar 
springveren weer te gebruiken als ze hersteld is van haar blessure. Als laatste 
midden hebben we Thirza, met haar lengte hoeft ze amper te springen om 
boven het net uit te komen. Ondanks dat ze onze LEO (lees: ‘lomp en onhandig) 
is, blokkeert te menige aanvallen af met haar getapete vingers. 

In de zomer van 2021 mochten we weer trainen 
en dat voelde heerlijk! We zitten inmiddels 5 
wedstrijden in seizoen 2021/2022 en staan op 
de vierde plek. En hoe we daar zijn beland? De 
voorbereiding ging goed, want we wonnen van 
een aantal eerste klasse teams. De eerste twee 
wedstrijden hebben we Daniel even dat lesje 
“Hoe ga ik om met verliezen” geleerd (sorry). 
Twee keer verloren we met 3-1. De derde 
wedstrijd werd het 3-1 in het voordeel van ons 
en wedstrijd vier en vijf wonnen we met 4-0. 
LEKKER! 

Vandaag spelen we om 13:30 uur tegen Enervo DS 1 (nummer 2 met een 
wedstrijdje meer) en dat belooft een memorabele pot te worden. Niet zozeer 
voor onze tegenstander, maar wel voor ons team. Vandaag speelt Nienke 
namelijk haar laatste wedstrijd van het seizoen want… ja ja... ze is zwanger van 
een zoontje! Zullen we dan voor haar maar even doorstomen met nóg een 4-0 
overwinning? Wel zo leuk toch? We zien jullie graag om 13:30 uur bij ons op de 
tribune voor wat aanmoediging! 



MA1 verkoopt een S U P E R L O T aan Dames 1!



Tussenstand Grote Clubactie 2021
Wil je een echt klapper maken met de lotenverkoop? Verkoop dan een Superlot! 
Met een Superlot t.w.v. € 150,- verkoop je 50 loten ineens. Dit is dus direct 
€ 120,- voor onze clubkas! Een Superlot is ideaal om te verkopen aan een 
seniorenteam en aan bedrijven als een mooie vorm van mini-sponsoring.

Top drie verkopers
1. Benjamin Beijen (Mini 2 - N4)
2. Fiene Stromeier (Mini 2 - N4)
3. Ties Meijerink (Mini 2 - N4)

Top drie teams
1. Mini 2 - N4
2. MA1
3. Speeltuin



VANDAAG IN ACTIE

Veld 1 Veld 3 Veld 5 Veld 7

Veld 2 Veld 4 Veld 6 Veld 8
TRIBUNE

Tijd Servia Tegenstander Veld Scheidsrechter Teller
09

:1
5

N5 1 Kromme Rijn N5 1 C3 Lisa (DS 2) Ouder N5 1

09
:3

0 MB1 LVV/Jupiter MB 1 3 Beata (DS 2) Ouder MB1

MA 1 Go’97 MA 1 4 Kees (HS 4) Ouder MA1

11
:0

0

MB 2 UVV/Sphynx MB 2 5 Jan (HS 3) Ouder MB2

11
:3

0

JB 1 Forza Hoogland JB 1 2 Robert (HS 2) Ouder JB1

HS 4 VollingGo HS 6 3 Fabian (HS 3) JA 1

DS 2 Enervo DS 2 4 Cees (HS 2)
Floor & Indy 
(MB 1)

13
:3

0

JA 1 Forza Hoogland JA 1 1 Kevin (HS 4) Ouders JA1

DS 1 Enervo DS 1 2 Sjoerd (HS 1) Isa (MA1)

HS 3 VOC-Maarssen HS 2 3 Johan (HS 1) Stijn (JB2)

HS 2 VOC-Maarssen HS 1 4 Lars (HS 1) Timo (JB1)

16
:3

0

HS 1 BPA VTC Woerden HS 1 1 Bond Robin (HS 2)




