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Voorwoord van de Voorzitter

 Welkom bij de Heva VcV Glossy 22-23!

 Voor u ligt onze nieuwe Glossy. De presentatiegids met teams, kader en commissies van Volleybalclub 
Varsseveld; Heva VcV. De Glossy werd mogelijk gemaakt door de vele sponsoren die u op deze bladzijden 
vindt, niet in het minst door onze hoofdsponsor Heva Klimaat en Installatie. Aan deze sponsor ontlenen wij 
ook onze slogan: Topklimaat in volleybal!

Wij vinden het belangrijk om in dit digitale tijdperk minimaal eens per jaar een tastbaar “krantje” te maken 
van onze club. Dat maakt ons zichtbaar, in een tijd waarin sportverenigingen kampen met een terugloop 
van leden. Hoe belangrijk is het dat onze kinderen (en senioren) blijven sporten en hoe nodig is het dat we 
mensen houden die dit op vrijwillige basis mogelijk blijven maken! Bij deze een hartelijk dank voor een
ieder die zich inzet voor onze club, sponsoren, commissie- en kaderleden, sporters, scheidsrechters en 
andere vrijwilligers! 

De editie die u vasthoudt is onze 60-jaar uitgave, die we, door de hectiek van de afgelopen seizoenen, dit 
seizoen vieren. In 1961 werd er voor het eerst gevolleybald in Varsseveld, in de toenmalige Wilhelminazaal. 
Sindsdien hebben we een rijke historie opgebouwd en koesteren we vele mooie herinneringen aan 
bijzondere spelers, speelsters, teams en gebeurtenissen in sportdorp Varsseveld. 

Laten we die traditie voortzetten. 

Veel lees- en kijkplezier!

Arjen Lievers
Voorzitter Heva VcV
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Beste Lezers, 

Voor jullie ligt de jaarlijkse Glossy van Heva VcV. Alle commissies, teams leveren een bijdrage zodat deze 
prachtige Glossy tot stand komt en u van alles kunt lezen over Heva VcV.

Graag wil ik het bestuur aan u voorstellen.

Arjen Lievers, voorzitter
Arjen is vanaf 2019 voorzitter van Heva VcV. Hij staat voor de vereniging en gaat niets uit de weg en doet dit 
met volle overgave. 
Ook is hij als trainer actief. Hij traint en coacht dit seizoen 2022-2023 het meiden B1 team.

Werner Kamperman, penningmeester
Is sinds 2016 als penningmeester verbonden aan de vereniging. Zijn zoon is inmiddels een aantal jaren 
gestopt met volleyballen echter Werner bleef als penningmeester de vereniging trouw.
Hij heeft aangegeven per november 2022 zijn taak als penningmeester over te willen dragen.

Dennis Geerts, bestuurslid
Dennis is vanaf 2019 actief als bestuurslid bij Heva VcV. Tot vorig jaar trainde hij ook nog 2x per week 
dames 5. Dennis heeft al eerdere ervaring opgedaan binnen het bestuur van Heva VcV, dit is erg waardevol. 

Esther Hakken, bestuurslid
Esther is een ouder van 2 volleyballende dochters. Hoe belangrijk is het dat ouders willen meedenken
binnen het bestuur van de vereniging. Ook op juridisch gebied heeft Esther veel kennis van zaken wat voor 
het bestuur een aanwinst is.

Jurgen Koenders, bestuurslid
Jurgen is vorig jaar officieel toegetreden tot het bestuur. Tijdens de online Algemene Ledenvergadering 
2022 is Jurgen officieel als bestuurslid benoemd. Tevens is hij hoofd TC. Een erg belangrijke taak.

Nicole Wisselink, secretaresse
Volleybalt al sinds haar jeugd bij Heva VcV. Vanaf 2016 is zij actief binnen het bestuur als secretaresse. 
Op dit moment speelt en traint ze actief bij de recreanten.

Als vereniging hebben we afgelopen jaar de draad weer op 
kunnen pakken. Iedereen konden weer lekker trainen en ook 
de wedstrijden konden weer gewoon gespeeld worden. 
Toch blijkt dat het stilleggen van de sport een kanttekening 
met zich mee gebracht heeft. Trainers/coaches die normaal 
gesproken de zaterdag en de trainingsavonden in de sporthal 
te vinden waren, het nu ervaarden om wat meer vrije tijd te 
hebben besloten helemaal te stoppen met het trainersvak. 
Ook het vinden van vrijwilligers voor diverse taken 
binnen de vereniging is moeilijk. 

Heva VcV kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Dus leden, 
ouders van leden of lezers van de Glossy, draagt u de vereni-
ging een warm hart toe? Informeer eens naar de openstaande 
vacatures binnen de vereniging of kijk op de website van Heva VcV. (www.hevavcv.nl). 
Meld u aan als vrijwilliger!

Voorstellen Bestuur VcV
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Hallo allemaal,

Wij zijn Esmé Walvoort, Dagmar Koetsier, Ellis Walvoort, Sayra Walvoort en Nicole Mateman. Een gezellige 
fanatieke club dames en meiden die de evenementencommissie draaiende houden. Sayra en Ellis spelen 
zelf bij de vereniging en de andere 3 dames hebben dochters die bij de club spelen.    
   
Dit seizoen willen we 4 acties organiseren en uitvoeren. De grote clubactie, speculaasharten actie, plaatcake 
actie en nog een kleine actie die aan het einde van het seizoen wordt gehouden. Dit doen we om gezamen-
lijk wat extra inkomsten te genereren voor de club. Hier worden materialen van gehaald maar ook de
 activiteiten voor de kinderen van betaald. 

De grote clubactie is al gelijk aan het begin van het seizoen. De eerste ballen zijn nauwelijks over het net 
geslagen of wij gaan van start. Het grootste karwei voor ons zit hem in de loten invoeren als we de boekjes 
terug hebben. Het is daarom dan ook fijn dat we tegenwoordig werken met een QR code en het allemaal 
iets sneller gaat.

De speculaasharten actie is een nieuwe actie en vervangt de huidige oliebollenactie. Deze actie gaat plaats 
vinden op zaterdag 26 november a.s. Deze actie zal online plaats vinden. Mensen kunnen online speculaas-
harten kopen en deze worden op zaterdag 26 november bezorgd of opgehaald.      
Op deze dag is er ook een marktkraampje waar mensen speculaasharten kunnen kopen of afhalen.  

In maart gaat de plaatcake actie weer van start. Afgelopen jaar is deze actie zo goed bevallen dat we deze 
actie nog meer willen uitbreiden. Deze actie zal een combinatie worden tussen online verkoop en verkoop 
huis aan huis. We willen graag ons gezicht weer laten zien bij de inwoners van Varsseveld en trommelen de 
jeugd van Heva VcV dan ook op om deel te nemen aan deze huis aan huis verkoop.

Op de laatste trainingsdag van dit seizoen willen we nog een kleine actie houden in de sporthal. Om zo de 
clubkas voor de zomervakantie nog even flink te spekken. We zijn nog aan het brainstormen over de actie. 
Input over deze actie is dan ook van harte welkom.

Heb je nog vragen/opmerkingen of lijkt het je leuk om bij onze commissie aan te sluiten, dan kun je ons 
altijd mailen of spreek één van ons aan in de wandelgangen. 
evenementencommissie@hevavcv.nl

Groetjes,
Esmé, Dagmar, Sayra, Ellis, Nicole

Evenementencommissie
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Hallo allemaal!

Wij zijn Mareen, Lizzy, Rosan en Judith en vormen samen de activiteitencommissie jeugd. We spelen ook 
allemaal in een damesteam, zijn dus regelmatig in de hal te vinden en vinden het leuk om een potje te 
volleyballen.  

De afgelopen seizoenen hebben we samen al een heel aantal activiteiten kunnen organiseren, van 
beachvolleybal tot Sinterklaas, van glow in the dark volleybal tot hét cmv-kamp in Breedenbroek.
Afgelopen jaar zijn we gaan lasergamen in de turnhal, super vet om dit te doen tussen alle turn-obstakels!

Ook aankomend jaar staan er weer leuke activiteiten op het programma, te beginnen met Sinterklaas. 
Voor de jongsten komt de Sint natuurlijk weer langs en voor niveau 5 t/m de A hebben we weer een 
activiteit in gedachten.  

We willen ons het komende jaar gaan richten op het organiseren van nog meer activiteiten en kijken daarbij 
ook wat passende en leuke activiteiten zijn voor de verschillende leeftijdsgroepen.  

Groetjes,
De activiteitencommissie Jeugd

AC-Jeugdcommissie
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De toernooicommissie organisert jaarlijks 3 toernooien, namelijk het Schapen- en bokkentoernooi, 
oefentoernooi Open Club en het recreantentoernooi. 

Het schapen- en bokkentoernooi is voor de ABC-jeugd en de senioren van onze club. Met gemixte teams 
leer je elkaar beter kennen en is een gezellige avond in december gegarandeerd. 

Jaarlijks doen er in iedere leeftijdscategorie jeugd teams mee van Heva VcV aan de Nederlandse Open Club 
Jeugd Kampioenschappen (NOJK). Om onze teams daarvoor klaar te stomen, organiseren wij in de 
kerstvakantie een oefentoernooi met teams uit de omgeving.

Ten slotte organiseren wij in het recreantentoernooi. Heva VcV kent ook diverse recreantenteams, die het 
gezellig en leuk vinden soms een toernooi te spelen. Een gezellige, sportieve volleybalavond! 

Toernooicommissie
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Wij zijn Esmee en Lindy en verzorgen nu voor het vierde seizoen de nieuwsbrief van Heva VcV. 
Beide zijn we begonnen bij de jeugd van Heva VcV en nu, jaren later, spelen we samen in Dames 5.

Ook dit seizoen hopen wij weer 4 nieuwsbrieven uitbrengen vol met nieuwtjes en verhalen over onze 
teams. De nieuwsbrief samenstellen lukt niet zonder onze leden en Heva VcV supporters. Hebben jullie 
leuke foto´s, nieuwtjes of informatieve mededelingen? Stuur ze door naar vcv.redactie@gmail.com, 
dan maken wij er voor iedereen weer een leuke nieuwsbrief van!

Hopelijk tot snel in de nieuwsbrief!

Sportieve Groetjes,
Esmee & Lindy
De redactie

Redactie
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Hallo allemaal,

Wij zijn De Technische Commissie van Heva VcV en zijn verantwoordelijk voor een groot aantal zaken binnen 
de Vereniging. Mijn naam is Jurgen Koenders en ik ben sinds vorig seizoen het ‘nieuwe’ gezicht van de TC. 
Maar ik kan en doe dit natuurlijk niet in m’n eentje. Ik heb daarom een enthousiast team achter mij staan.
Ik zal ze even kort aan jullie voorstellen.

Henk Heijnk - Hij is de verantwoordelijke man voor de herenlijn.
Rene Weening - één van zijn taken zijn de communicatie met optiesport over tal van zaken zoals materia-
len, zaalhuur en de indeling daarvan. Verder verzorgt hij de rij- en wasschema’s voor de jeugd.
Esther Hakken - Esther houdt zich bezig houden met de afdeling jeugd binnen de vereniging, een belang-
rijke en verantwoordelijke taak.

Ikzelf ben het aanspreekpunt voor al deze mensen en sta ze bij in hun werkzaamheden. Verder ben ik
continu in gesprek met trainers en trainsters over hun volleybalvisie en sta ik open voor hun ideeën en 
behoeftes. Ook spelers en speelsters kunnen bij ons terecht met vragen of problemen. Talentonwikkeling 
is ook één van de dingen waar we steeds meer aandacht aan besteden, op zoek naar de nieuwe “Lonneke 
Sloetjes”.

Je ziet wel een functie binnen de TC is verre van saai te noemen! Mocht je dit alles aanspreken we hebben 
nog wat openstaande vacatures.

Tot snel in de hal!

Met vriendelijke groet,
Technische Commissie Heva VcV

Technische commissie
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Vertrouwenspersoon

Binnen volleybalvereniging Heva VcV ‘Topklimaat in volleybal’ vinden we dat we met respect met elkaar
moeten omgaan. Stelregel is: als anderen iets bij jou doen dat jij niet plezierig zou vinden moet jij dat ook
niet bij anderen doen. Respect verdien je met goed gedrag, maar soms komt het helaas voor dat het gedrag
van de ander te ver gaat en dat jij je daardoor niet veilig voet in je team of binnen de vereniging. Wanneer
een ander jou lastig valt met zijn of haar gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie op moet lossen,
kun je verschillende dingen doen.

Praat er in ieder geval over. Dit kan met verschillende mensen; ouders, een teamgenoot, met je trainer of
met je coach. Ook kan er contact gezocht worden met de technische commissie Jeugd of het bestuur.

Heva VcV zoekt nog een vertrouwenspersoon. Iemand tegen wie je kan zeggen wat je vervelend vindt in 
het gedrag van de ander. De vertrouwenspersoon kan je – net als op school – helpen om te zoeken naar een 
oplossing. Uiteindelijk moet jij gewoon met plezier in een veilige omgeving kunnen volleyballen en sporten.

Webmaster

Bij ICT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. Daarom is het ook van
belang dat we samen de communicatie zo gestructureerd mogelijk houden. 
De website kan hier samen met Facebook een onderdeel van zijn. 

Heb je informatie welke van belang is voor de vereniging, wat op de website 
kan om te delen met anderen, laat het dan weten. webmaster@hevavcv.nl 

Mvg Frank 



19Volleybalclub HevaVcV Varsseveld

De sponsorcommissie verwelkomt graag nieuwe commissieleden 
om met frisse ideeën bestaande sponsoren te behouden en nieuwe 
sponsoren te werven. Hiermee wordt de gezonde financiële positie 
van Heva VcV ‘Topklimaat in Volleybal’ ook in de toekomst 
gegarandeerd.’

We zoeken voor de sponsorcommissie nog versterking. 
Heb jij tijd en zin om ons te helpen? Meld je dan!”

Sponsorcommissie

Kledingcommissie

De kledingcommissie zorgt ervoor dat alle teams voorzien worden van wedstrijdkleding. 
Aan het eind van elk seizoen nemen wij de tassen in en controleren we of er eventuele aanvullingen 
nodig zijn. Wij zorgen ervoor dat de tassen aan het begin van elk seizoen weer worden uitgedeeld, zodat 
alle teams weer kunnen volleyballen in passende kleding. Daarnaast houden wij ons bezig met het bestellen 
van nieuwe shirts en broekjes.
 
Voor aankomend seizoen willen wij een nieuw lid van onze commissie voorstellen, namelijk Mirjam Teerink.
 
Bij interesse of vragen over de wedstrijdkleding, kunt u contact opnemen met 
kledingcommissie@hevavcv.nl
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Iedereen moet kunnen sporten in Varsseveld! Met deze gedachte zijn wij 5 jaar geleden gestart met
Volleybal 4All.
Volleybal 4All is gericht op kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.
Voor deze kinderen is beweging en plezier net zo belangrijk als voor ieder ander kind!
Iedere woensdagmiddag trainen wij een uurtje, de groep bestaat nu uit 9 kinderen! Tijdens de trainingen
proberen wij het volleybalspel aan te leren, maar vooral veel te bewegen en plezier te maken!

Naast de wekelijkse trainingen doen we jaarlijks een eindtoernooi, zoals de Special Olympics en de 
Achterhoekse Unieke Spelen. 
Daarnaast zijn wij altijd in voor extra toernooien en/of wedstrijden.  Zo gaan we dit jaar een demo geven op 
het WK volleybal.

Volleybal 4All
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CMV Niveau 2

CMV Niveau 3

Pip ten Brinke
Nouk Vrieze
Nynke Wisselink
Sara Vrieze
Fem Notten

Niet op de foto:
Bien Giezen

Evita Duijzend
Sofie Wolsheimer
Dido Eulink
Mylenna Duijzend



23Volleybalclub HevaVcV Varsseveld

Lenthe Kemper
Madelief Wolsheimer
Vajén Masselink
Femke Radstake
Esmay Brinksma
Yvette de Wolf

CMV Niveau 4

Ize Simmelink
Aniek Jansen
Lisa Vrieze
Jinke Wentink

CMV Niveau 5

Lizzy van Eerden, trainer
Iris Hakken, trainer
Linde Rusink, trainer
Fiene Wolsheimer, hulptrainer
Tess Wijgman, hulptrainer
Rianca Wentink, hulptrainer

CMV TRAINERS EN HULPTRAINERS:
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MC 1

Naam: Rugnummer: Positie:

Fiene Wolsheimer 2 Spelverdeler
Lize Geurts 3 Aanvaller
Tess Wijgman 4 Spelverdeler
Luna Tragter 6 Aanvaller
Tessa Kras 7 Aanvaller
Puck Hiddink 8 Aanvaller
Rianca Wentink 9 Spelverdeler
Feline Hoftijzer alleen trainen Aanvaller
Maud Schuurman  Trainster
Noa Leneman  Trainster
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MC 2

Naam: Positie:

Lieke Leneman Spelverdeler
Quincy Walvoort Spelverdeler
Lynn Lobeek Spelverdeler
Naomi van Braak Spelverdeler
Fem Damman Aanvaller
Renske Janssen Aanvaller
Lott Klompenhouwer Aanvaller
Sarah Oldenboom Aanvaller
Danae de Haas Aanvaller
Aafke Steijntjes Aanvaller
Lizzy van Eerden  Trainer/coach
Linde Rusink Trainer/coach
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MB 1

Naam: Rugnummer: Positie:

Joyce Wenting 1 Spelverdeelster-
Lian Lievers 2 Passer/loper
Tara Lieverdink 3 Midden
Rosalie Tragter 4 Midden
Sayra Walvoort 5 Spelverdeelster
Noa Koenders 7 Passer/loper
Lynn Hakken 8 Midden
Lynn Geurts 9 Midden
Ellis Walvoort 10 Diagonaal
Lott Zaalmink 12 Spelverdeelster
Arjen Lievers   Trainer/coach
Iris Hakken  Assistent trainer
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MB 2

Naam: Rugnummer:

Maud Klompenhouwer 1
Kattalina Baauw 2
Kimberly Korten 4
Yfke te Boekhorst 5
Christy Heersink 7
Hanne Pouwels 8
Isabel Vermeer 9
Erwin Heersink Trainer/coach
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Dames 1

Naam: Rugnummer: Positie:

Lotte Berentsen 1 Mid/diagonaal
Isa Frank 2 Diagonaal
Anne Bosch 3 Mid
Zoë Ticheloven 4  Passer/loper
Hannah Jansen 5 Diagonaal
Loeka Berkelder 6 Spelverdeler
Karien Wullink 8 Passer/loper
Lotte Nijland 9 Passer/loper
Jasmin Tenk 10 Libero
Linde Rusink 11 Spelverdeler
Wouter Jansen  Trainer/coach 

Niet op de foto:
Margriet van Kempen
Laura Bruins
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Dames 2

Naam: Rugnummer: Positie:

Zeta van der Steeg  2 Spelverdeler
Fleur Leneman  3 Passer/loper en diagonaal
Famke Grothe  7 Passer/loper
Blom Gesink  8 Mid
Merle Kleinwassink  9 Passer/loper en spelverdeler 
Emy Teerink 10 Mid
Evi Toebes  11 Passer/loper en diagonaal 
Joy Weening  16 Passer/loper en libero
Richard Grothe  Trainer/coach
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Dames 3

Naam: Rugnummer: Positie:

Silke Lammers 1 Midden
Maud Schuurman 2 Midden
Isa Kelderman 3 Diagonaal
Floor van den Brink 4  Midden
Laura Scheuter 5 Passer/loper
Lizzy van Eerden 6 Loper
Noa Leneman 7 Spelverdeler
Tess Maalderink 8 Diagonaal
Maud Nijland 10 Passer/loper
Nitta Burghardt 14 Libero
Henk Heijink  Trainer/coach
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Naam: Rugnummer:

Esmee Navis 2
Judith Scheuter 3
Suzan Vunderink 4
Rosan Lievestro 5
Natasja Seinhorst 7
Ellen Oonk 8
Marlijn Lievestro  9
Marlon Monster  12

Dames 4
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Dames 5

Naam: Rugnummer:

Noor Riemersma 2
Nienke Breukers 7
Brigit Kraan 4
Suze ten Brinke 12
Bente Rootmensen 5
Lindy Kraan 9
Lotte Kuenen 1
Mareen Jansen  8
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Dames Recreanten 1

Naam:  Rugnummer:

Achterste rij: 
Rian Jentink -
Erna Schieven 6
Erica Prinsen 10
Mirjam Teerink 2
Joline Oosterbaan 5

Voorste rij: 
Samantha van Arem 9
Else Hebinck 8
Wilma Navis 8
Marjon Lettink 3

Niet op de foto:
Wendy Lankveld
Nicole Wisselink
Erika Krajenbrink  coach wedstrijden Terborg
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Heren 1

Naam: Rugnummer: Positie:

Leon Rensen 1 Passer/loper
Roy Krajenbrink 2 Passer/loper
Dolf Onstenk 3 Trainer/coach
Jurre Breukelaar 4 Mid
Jan Rougoor 5 Mid
Arjen Lievers 6 Passer/loper
Johan Westerveld 7 Mid
Henk Heijink 8 Spelverdeler
Rob Sloetjes 9 Diagonaal
Pieter van den Haspel 10 Passer/loper
Gé Heezen 16  Scheidsrechter

Niet op de foto: 
Harm Tieltjes
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Heren Recreanten

Naam:  

Alfons Wormskamp 
Johan Zoetebier 
Ben Hofs 
Jan ten Brinke 
Hans Jentink 
Robert Schieven 
 
Niet op de foto:
Hans Wesselink
Jan Willem Houwers

Ben jij? die speler met balgevoel die wij mogen verwelkomen?
Het sportiefste en gezelligste Heren-Recreanten team van 

Heva VcV heeft weer ruimte voor nieuwe leden.


