ZATERDAG 29 MEI 2004

JAARGANG 10 – NO.1

Gratis nieuwsblad voor geïnteresseerden

Welkom op het 10e Krovo Buitenvolleybal
Toernooi!
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Van een van onze medewerkers

KROMMENIE – De organisatie heet u van harte welkom op alweer het
10e Krovo Buitenvolleybal Toernooi. Tien jaar sportiviteit & gezelligheid
Ter gelegenheid van dit jubileum is deze exclusieve krant uitgebracht, waarin
de leukste weetjes over de afgelopen jaren vermeld worden. Het belooft ook
dit jaar weer een spetterende dag te worden! De organisatie wenst u veel
lees- en volleybalplezier!
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Hoe het allemaal begon in 1994
KROMMENIE – Tien jaar geleden is het
Krovo Buitenvolleybal Toernooi voor het
eerst georganiseerd. Sietse van Dijk is een
van de oprichters. We stelden hem een
aantal vragen. Het denken kostte Sietse
enige energie, je schijnt veel te vergeten in
10 jaar tijd, maar het is hem gelukt.
Hoe is het idee ontstaan om het Krovo
Buitenvolleybal Toernooi te organiseren?
‘Ik zou het eerlijk gezegd niet exact meer
weten. Het was volgens mij een toevallige
omstandigheid dat een aantal jongens van het
toenmalige H1, waaronder ik, erover praatten
en Theo toen het sportveld van KVV opperde
als mogelijke lokatie. We (Arjan (De Draaijer,
red.) en ik) zijn toen met Ruud Koelemij van
KVV gaan praten en zo ontstond het toernooi!’
Wie zaten er in de eerste commissie?
‘Arjan, en ik, plus Theo aan de zijlijn in
verband met connectie met K.V.V.’ Wie ons
toen geholpen hebben met opbouwen, tsja …
een aantal mensen, maar wie exact weet ik niet
meer. Er staat me ook iets bij dat Sander Klous
de wedstrijd indeling maakte met behulp van
een computerprogramma, dat ze

Subsponsors:

Uit het archief: spelers in actie

ook bij tennistoernooien gebruiken.
Maar dat kan ook in het 2e of 3e
jaar zijn geweest…’
¾ Zie verder pagina 2

Get-Out Events
Bouwbedrijf Vet
Wallast Accountants
Dance Masters Assendelft
Etro Bouw en Renovatie
Keijzer Papier bv
Bouwbedrijf Kakes b.v
Piet Zwart Bedrijfswagens
Bar Babbels Krommenie
Karakt-Hair
Boorcentrale Assendelft
Blom Dakwerken
Knap Transportgroep
Autobedrijf R.S. Wouda
Mandalatekenen
Hatech
AG Creations

Advertentie

T-shirts
Ze zijn weer te koop: de toernooishirts! Dit jaar uitgevoerd in blauw en we
hebben zowel een heren- als een damesmodel! Haast u zich dus naar de
wedstrijdleiding om dit exclusieve shirt aan te schaffen!
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Denk aan het milieu en laat
dit blad niet achter in de
kantine, tuin, op het veld of
in het openbaar vervoer.
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De organisatie: even voorstellen

Wist u dat…
We dit jaar een vrouwelijke
voice hebben?

Arnoud (22)

Iris (21)

Sinds het 6de toernooi bij
de organisatie. En het 3de
en laatste jaar als
coördinator.

Het eerste officiële jaar als
commissielid. U zult haar
vandaag de hele dag door
de speakers horen!

Gitta (25)

Ramôn (22)

Eveneens sinds het 6de
toernooi bij de organisatie.
Haar 1e jaar als
penningmeester.

Sinds 2 jaar bij de
organisatie. Dit jaar
keihard in onderhandelen.

Op veld 1&2 de heren A en op
veld 5&6 de dames A een onwijs
aantrekkelijk potje volleybal
spelen?

Bart (21)

Ferry (28)

Ook Bart is er sinds
2000 bij, hij neemt
volgend jaar de rol van
coördinator op zich.

Zijn eerste en tevens laatste
jaar als commissielid, maar
u zult hem volgend jaar
zeker terug zien!

Er op de andere velden net zo
gespeeld wordt!

Er meer dan 240 meter
vlaggetjes en meer dan 240
ballonnen aanwezig zijn?

Volleybalvereniging Krovo al 32
jaar bestaat?

Krovo BVT in verschillende opzichten gegroeid
¾

Vervolg voorpagina

KROMMENIE – In 10 jaar tijd is
het Krovo Buitenvolleybal Toernooi
in verschillende opzichten gegroeid.
Aan Sietse van Dijk, een van de
oprichters van dit toernooi, zijn
onder andere hierover vragen
gesteld.
Bij de eerste keer organiseren was alles
nieuw, was het moeilijk om velden,
materiaal etc. te regelen?
‘Dat viel best wel mee. We wisten van
het Bakkum beachtoernooi hoe dat
geregeld was. Eén van de jongens van
The Smash had al die netten en lijnen
thuis liggen en we konden die tegen een
klein bedrag lenen. Ik weet niet meer
precies hoeveel velden we toen hebben
moeten neerzetten, maar ik denk iets
van 10, waarschijnlijk deden er
ongeveer 30 teams mee.’
Hoeveel jaar heb je meegeholpen met
organiseren?
‘De eerste twee toernooien. Twee jaar
dus.’
Wat is je het meeste bijgebleven bij het
organiseren van het toernooi?
‘Dat het voor ons allemaal iets nieuws
was. We hadden totaal geen ervaring en
wisten dus ook niet wat we tegen
zouden komen. Je probeert alles vooraf
in te schatten, maar je kunt nooit alles
voorspellen. Op het toernooi kan er
altijd wel iets gebeuren waar je geen
rekening mee hebt gehouden.

Daarnaast vond ik het enthousiasme
van alle betrokkenen altijd super,
bijvoorbeeld de bereidheid van de
EHBO mensen en de mensen van
KVV. En dat je altijd te maken hebt
met één grote zeer belangrijke
onzekerheid: het weer…!’
Wat is er anders vergeleken met toen
en nu?
‘We hadden geen activiteiten en ook
weinig jeugd deelnemers. Dat is nu
positief veranderd! Gegroeid!’
Nu worden de wedstrijdstanden via de
computer verwerkt, hoe werd dit in
1994 gedaan?
Ik weet dat Sander met zijn computer
in de weer was, maar of dat al bij het
1e toernooi was? En anders zou dat wel
met de hand gegaan zijn. (was Erik
van Kuik ook niet betrokken?)
Nu slaapt er een deel van de
vrijwilligers in de kantine om de
velden en het materiaal te ‘bewaken’.
Hoe ging dat bij de oprichting?
‘ Ik denk dat we dat in het 1e jaar nog
niet deden, maar in het 2e jaar wel. Ik
kan me ook herinneren dat er ’s nachts
wat kwajongens waren die hadden
geprobeerd het e.e.a. te ontregelen.
Maar zeker weten doe ik het niet..je
hebt niet veel aan die vage
herinneringen, maar ja, bij mij slaat de
aderverkalking ook al toe.’ (woorden
van Sietse zelf, red.)
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Heb je nog een leuke anekdote uit
de tijd dat je in de commissie zat?
‘Pfff…ik graaf in mijn
herinneringen, maar vind niet een
specifieke anekdote. Ik weet nog
wel dat we in concurrentie waren
met een volleybaltoernooi in
Oostzaan. Als ik me niet vergis
had het de nacht voor het toernooi
geregend en we hoorden ’s
ochtends dat het toernooi in
Oostzaan was afgelast. Omdat wij
op hele goede grasvelden konden
spelen, waar het water snel
wegliep, kon het bij ons wel
doorgaan. Dat vonden wij dan niet
zo erg in Krommenie.’
Wil je nog iets tegen de huidige
commissie zeggen?
Dat ik het nog steeds top vind dat
een clubje als Krovo zo’n
hartstikke leuk toernooi kan
blijven organiseren en er ieder jaar
weer een geslaagd evenement van
maakt. Dat ze met het vinden van
sponsors ook een puike prestatie
neerzetten, waardoor het toernooi
autonoom kan worden
georganiseerd. Dat ik ben trots dat
ik 1 van de medeoprichters ben
van het toernooi en dat ik hoop dat
het toernooi blijft groeien en
minstens nog 10 jaar doorgaat!’
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De uren voordat het toernooi begint zijn nooit saai
KROMMENIE – Op de toernooidag
is men druk bezig alles in goede
banen te leiden. De dag ervoor begint
het opbouwen al. Ook tussen (!) acht
uur die avond en half negen de
volgende ochtend wordt er druk
gewerkt, zodat het toernooi zo goed
mogelijk verloopt.
Wist u dat:
-Vandaag het 10e jaar is dat dit toernooi
wordt gehouden?(voor degene die het
nog niet gemerkt hebben)
-Er elk jaar een groot aantal
vrijwilligers mee helpt bij het
opbouwen en afbreken van de velden…
-De commissie dit zeer waardeert! En
hoopt op nog vele jaren extra hulp!
-Enkele commissieleden/ vrijwilligers
de nacht voor de toernooidag op het
podium in de kantine slapen….
-Slapen in deze context gemiddeld twee
à drie uur duurt.

-Dit onder andere komt door de
‘optimale’ planning om alles gereed te
krijgen voor de toernooidag.
-Dit ook komt door de gezelligheid ’s
avonds…
-Er daarbij ’s ochtends rond 5 uur in de
kantine begonnen wordt met kranten te
distribueren!
-Dit fluitend en met licht aan gebeurt!
-Wij hierdoor vrolijk gewekt worden na
een héérlijke ó zó lange nacht slapen.
-Dit ook zo zijn charmes heeft…
-We blij zijn dat wij dit maar één
zaterdagochtend meemaken &
bewondering hebben voor hen die
‘de’krant weer op tijd rondbrengen.
-We ’s ochtends erg blij zijn met de
warme douches om bij te komen en om
fris en fruitig aan de dag te kunnen
beginnen.
-Vorig jaar de attractie de nacht voor het
toernooi uitvoerig getest is, onder andere

Krantenknipsel – NH Dagblad

- VACATURE – VACATURE – VACATURE –

Buitenvolleybal
in Krommenie

De toernooicommissie zoekt nog twee enthousiaste vrijwilligers om te helpen bij
de voorbereiding van het toernooi in 2005.
***
Wij vragen:
Aanwezigheid en bijdrage tijdens de vergaderingen (ca. 1 maal per 6 weken)
Inzet bij het zoeken naar sponsoren
Inzet bij het werven van teams
***
Wij bieden:
Een gezellig en enthousiast team
Onvergetelijke momenten voor later
Tot slot: een ultiem voldaan gevoel na een geslaagd toernooi
***
Als het je wat lijkt (en waarom niet), schiet dan de aanwezige commissieleden
even aan.
Zij vertellen je graag hoe leuk het is en hoeveel tijd je er ongeveer mee kwijt
bent.
De voorbereidingen voor het 11de toernooi starten in september.

KROMMENIE – Op zaterdag 29
mei houdt volleybalclub Krovo uit
Krommenie het tiende Buitenvolleybal Toernooi. Vanwege
het jubileum zal het toernooi een
feestelijk tintje hebben. Het wordt
gehouden op het sportpark van
voetbalclub Sporting Krommenie.
De organisatie verwacht zo’n 75
deelnemende teams. Er wordt
gespeeld in diverse categorieën
voor geoefende en ongeoefende
volleyballers. Inschrijven kan tot
15 mei.
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door gasten die van een
bruiloft terug kwamen.
-Hierbij het pak droog moest
blijven.
-Het water zóóó koud was!
-Twee mannelijke
commissieleden twee jaar
geleden ’s ochtends zo
enthousiast waren dat het
droog weer was dat ze ’s
ochtends vroeg ‘..piep..’ het
gras gekust hebben!
-Ze dit vanochtend weer
gedaan hebben om te vieren
dat het alweer mooi weer is.

Weet u dat er twee
commissieleden (gedeeltelijk)
stoppen….
Weet u dat er nieuwe
enthousiaste commissieleden
gezocht worden!
(Zie vacature!)
Dan weet u het nu in ieder
geval wel!
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Krantenknipsel – De Zaankanter

Bedankt 2004
Alle commissieleden
Overige vrijwilligers
Opbouwploeg
Sporting Krommenie
Ruud Koelemij
Bart van Straalen
Kantinepersoneel
EHBO
Sponsors
NeVoBo (beach)
Sietse van Dijk
Alle deelnemers

Zomaar wat
cijfers
1 vrachtwagen (2x)
38 palen
76 scheerlijnen
76 kleine haringen
76 grote haringen
19 lijnen
2 hamers
38 fluitjes
38 pennen
38 knijpers
19 telborden
19 vuilniszakken
2 computers
2 printers
1 cartridge
1 snijmachine
2 nietmachines
120 nietjes
2 stiften
2 rollen plakband
240 meter vlaggen
250 ballonnen
1 blikje zwarte verf
1 kwast
2 waslijnen
15 punaises

Detail: poster 2e Buitentoernooi (schets)

Toernooikalender
12 juni: Hilversum
Beach Championship Regio Holland (jeugd)
19 juni: Almere
Beach Championship Regio Holland (jeugd)
26 + 27 juni: Bakkum
Bakkum Beach (div. niveau’s) o.a. Beach Camp. jeugd
3 juli: Amstelveen
Mega Beach/Beach Championship Regio Holland (jeugd)
3 + 4 juli: Hargen aan Zee
Beachvolleybal (diverse niveau’s)
28 aug: Westwoud
Beachchampionship Regio Holland (jeugd - finale)
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