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Beste  leden  en  ouders  van  leden,  
  
Bestuurlijk  
De  competitie  verloopt  niet  zoals  we  de  afgelopen  jaren  gewend  waren:  regelmatig  op  de  donderdag  met  zes  teams  spelen.  
Mede  door  veel  onvolledige  poules  is  er  van  die  regelmaat  weinig  over.  Dat  is  jammer,  want  hoe  leuk  is  het  elkaar  aan  de  bar  
na  afloop  te  ontmoeten.  Er  wordt  nu  ook  gespeeld  op  maandag  en  dinsdag  en  dat  is  toch  een  beetje  wennen.  
Ook  moeten  we  wennen  aan  de  resultaten  van  onze  teams.  Die  zijn  bepaald  minder  dan  in  het  afgelopen  jaar.  Wanneer  we  
kijken  naar  het  linker  rijtje  (de  beste  zes),  dan  treffen  we  daar  D1en  D6,  net  gestart  in  een  nieuwe  poule.  Heren1  en  D3  spelen  
in  de  middenmoot.  De  andere  seniorenteams  hangen  onderin.  Des  te  interessanter  is  voor  hen  de  promotie/degradatie  
regeling.  Lees  hier  meer  over  in  deze  TriServer.  Al  hopen  we  natuurlijk  dat  dat  niet  nodig  gaat  zijn.    
Bij  de  jeugd  zijn  we  goed  en  wel  gestart  met  de  voorjaarscompetitie.  We  spelen  nu  met  een  tweede  meisjes  B-team,  in  totaal  
nu  drie  jeugdteams.  Daphne,  Nancy  en  Elmo  trainen  met  veel  enthousiasme  deze  teams.  Leuk  om  een  keer  op  de  zaterdag  te  
gaan  kijken  naar  hun  verrichtingen.  
De  recreantenteams  opereren  met  wisselend  succes.  Het  team  van  gemengd  2  is  versterkt  met  Patrick  Leurs  en  Han  Hippe.  
Graag  sta  ik  stil  bij  de  inspanningen  van  Frieda  Schimmel  en  Hein  Steegmans,  die  samen  met  de  buurt  coördinator  op  
woensdag  een  nieuwe  receantengroep  hebben  opgestart.  Gericht  op  55plussers  die  het  leuk  vinden  een  balletje  te  komen  
slaan.  Het  gaat  om  een  proef  van  12  weken.  Leuk  dat  er  uit  onze  eigen  receantengroep  enige  leden  waren  om  de  start  te  
ondersteunen.  Lees  er  meer  over  in  deze  TriServer  en  je  kunt  je  nog  aanmelden.    
Jan  Schaaf  is  overleden.  We  hebben  jullie  daarover  geïnformeerd.  Toch  verdient  hij  dat  we  nog  een  keer  bij  zijn  overlijden  
stilstaan.  Jan  heeft  onze  vereniging  en  voorgangers  van  onze  vereniging  tientallen  jaren,  en  dat  gaat  verder  dan  50,  gediend  
als  speler  en  in  tal  van  vrijwilligerfuncties.  Toegewijd  tot  kort  voor  zijn  dood.  Terecht  is  hij  een  kleine  15  jaren  geleden  erelid  
gemaakt.  De  minuten  stilte  voor  de  wedstrijden  in  de  week  na  zijn  overlijden  waren  indrukwekkend.  Evenzo  de  grote  groep  
leden  die  in  de  Koepelkerk  afscheid  kwam  nemen.  
In  diverse  eerdere  TriServers  hebben  wij  gevraagd  om  nieuwe  bestuurders.  Zowel  de  voorzitter  als  de  penningmeester    

hebben  aangegeven  er  eind  van  dit  seizoen  mee  te  willen  stoppen.  Voor  de  voorzittersfunctie  heeft  Eric  Herber  zich  kandidaat  
gesteld.  Tot  twee  weken  voor  de  ALV  in  juni  kunnen  andere  leden  zich  nog  melden.  Fijn  als  zich  ook  kandidaten  melden  voor  
de  functie  van  penningmeester  of  anders  secretaris  of  wedstrijdsecretaris.  Graag  jullie  aandacht  hiervoor  en  denk  erover  na  of  
het  iets  voor  jou  kan  zijn.  
Veel  succes  in  de  komende  belangrijke  wedstrijden!  
Niels  Mourits  
Voorzitter    
  
  
Wie  doet  wat  in  de  TC?  
Ze  zijn  al  even  aan  het  werk,  toch  stellen  we  ze  graag  nog  even  aan  jullie  voor.  De  TC  bestaat  dit  jaar  uit  Brechje  Swart  (D1),  
Maaike  Berger  (D4),  Esther  van  der  Waals  (D4)  en  Peter  de  Vries  (H2).  Elk  seniorenteam  heeft  zijn  eigen  TC-
vertegenwoordiger,  het  is  als  volgt  verdeeld:  
Dames  1  en  2  -  Peter  
Dames  3  en  4  -  Brechje  
Dames  5  en  6  -  Maaike/Esther  
Heren  1  en  2  -  Maaike/Esther    
Mocht  je  vragen  of  opmerkingen  hebben,  spreek  dan  de  TC-vertegenwoordiger  van  jouw  team  aan.                                                          
  
Volleyballen  op  woensdagochtend,  55+  

  
Zin  in  recreatief  volleybal  overdag?  Dat  kan  tegenwoordig  op  woensdagochtend  in  de  Hilversumse  meent.  
Vanaf  3  februari  tot  en  met  27  april  van  10.00  uur  tot  11.30  uur  onder  leiding  van  Hein  Steegmans.  In  samenwerking  met  de  
Hilversumse  Sportcoach  zijn  wij  deze  pilot  gestart  om  te  kijken  of  dit  een  succes  wordt.  Op  woensdag  3  en  woensdag  10  
februari  zijn  deze  trainingen  gratis,  voor  definitieve  deelname  vragen  we    
€  50,-.Kijk  voor  meer  informatie  op  de  site    
  
  
  
  

  
  
Zaterdag  9  april  Glow  in  the  Dark  toernooi  +  Feest  
  Het  jaarlijks  toernooi/feest  van  onze  vereniging  is  weer  in  aantocht:  zaterdag  9  april  starten  
we  om  19.00  uur  met  een  taartenbuffet.    
Geen  volledig  'dinerbuffet',  maar  wel  een  heerlijk  dessert!    
Aansluitend  spelen  we  een  toernooi  in  een  bijzondere  ambiance,  gevolgd  door  een  spetterend  
feest!  Het  thema  is  dit  jaar:  GLOW  IN  THE  DARK  
We  hopen  natuurlijk  weer  op  een  grote  opkomst!  Koop  je  kaarten  nu  bij  één  van  de  
commissieleden  en  ga  op  zoek  naar  passende  outfit  en  items.  Introducées  zijn  van  harte  welkom!  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Met  spoed  gezocht!  
Wij  zijn  op  zoek  naar  leden  of  ouders  die  de  volgende  functie  willen  gaan  uitvoeren  binnen  de  vereniging:  
•   TC  mini's.  Lijkt  het  je  leuk  om  het  aanspreekpunt  te  zijn  tussen  mini's/hun  ouders  en  het  bestuur  en  in  contact  te  staan  met  
de  trainers?  Laat  het  ons  dan  weten.  
•   TC  jeugd  (2x).  Lijkt  het  je  leuk  om  teamindelingen  te  maken,  het  aanspreekpunt  te  zijn  tussen  jeugd/ouders  en  het  bestuur  
en  in  contact  te  staan  met  de  trainers?  Laat  het  ons  weten.  
•   Bestuur.  Lijkt  het  je  een  uitdaging  om  een  bestuursfunctie  te  vervullen?  Secretaris,  wedstrijdsecretaris,  penningmeester  of  
voorzitter?  Meld  je  dan  nu  aan!  
Interesse?  Neem  contact  op  met  Esther  Schimmel.  
  
  
Van  het  Wedstrijdsecretariaat  
Invalregels  
Een  speler  mag  in  een  hogere  klasse,  of  in  dezelfde  klasse  in  een  hoger  team  dan  waartoe  hij  reglementair  behoort,  uitkomen  
met  de  volgende  beperkingen:  
a  niet  meer  dan  tweemaal  in  één  kalendermaand;;  
b  niet  meer  dan  elf  wedstrijden  per  seizoen.  
  

  
  
Daarnaast  mag  een  speler  in  een  ander  team  horizontaal  meespelen  met  de  volgende  beperkingen:  
a  dit  team  uitkomt  in  de  tweede  of  lagere  klasse  van  de  seniorencompetitie  of  in  een  jeugdklasse  onder  de  Hoofdklasse;;  
b  dit  team  in  dezelfde  klasse  uitkomt  als  het  team  waartoe  de  speler  reglementair  behoort.    
PD-regeling  2015-2016  
De  Nevobo  heeft  de  concept  PD-regeling  gepubliceerd.  De  actuele  versie  is  hier  te  vinden.  Binnen  alle  regio's  zullen  er  PD-
wedstrijden  plaatsvinden  tot  en  met  de  1e  klasse.  Dit  houdt  in  dat  de  nummers  2  uit  de  2e  klasse  nog  PD-wedstrijden  spelen  
samen  met  de  nummers  10  uit  de  1e  klasse  voor  de  plaatsen  in  de  1e  klasse.  In  de  3e  en  4e  klasse  zullen  de  nummers  2  
opvullingswedstrijden  spelen  voor  plaatsing  in  de  bovenliggende  klasse.  Concreet  houdt  deze  regeling  voor  onze  teams  als  
volgt  in:  
•   1e  klasse:  De  kampioenen  promoveren  naar  de  promotieklasse.  De  nummers  2  van  de  1e  klasse  spelen  met  de  nummers  
10  uit  de  promotieklasse  om  vier  plaatsen  in  de  promotieklasse.  De  nummers  10  spelen  PD-wedstrijden.  De  nummers  
11  en  12  degraderen  naar  de  2e  klasse.  
e
•   2   klasse:  De  kampioenen  promoveren  naar  de  1e  klasse.  De  nummers  2  van  de  2e  klasse  spelen  met  de  nummers  10  uit  
de  1e  klasse  om  plaatsen  in  de  1e  klasse.  De  nummers  11  en  12  degraderen  naar  de  3e  klasse.  
e
•   3   klasse:  De  kampioenen  promoveren  naar  de  2e  klasse.  De  nummers  2  van  de  3e  klasse  spelen  opvullingswedstrijden  
voor  een  nader  te  bepalen  aantal  beschikbare  plaatsen.  De  nummers  11  en  12  degraderen  naar  de  4e  klasse.  In  poules  
met  minder  dan  11  teams  degraderen  de  op  de  laatste  plaats  eindigden  ploegen  naar  de  4e  klasse.  
•   4e  klasse:  Deze  klasse  is  al  opnieuw  ingedeeld.  
  
Vergeet  niet  al  je  online  aankopen  via  Sponsorkliks  te  doen!    
  
Via  de  button  op  onze  website  kun  je  via  'SponsorKliks'  bij  ruim  150  winkels  online  shoppen.  Bij  elke  aankoop  
ontvangt  Keizer  Otto-Trivolley  een  commissie.  Klik  voor  je  volgende  online  aankoop  dus  eerst  op  de  
SponsorKliks-button,  je  betaalt  niets  extra's  en  wij  kunnen  het  geld  goed  gebruiken!  Namens  de  vereniging  
bedankt  voor  deze  kleine  moeite  die  voor  onze  vereniging  een  groot  verschil  maakt.  
  
Oliebollentoernooi  woensdag  30  december  2015  
Op  woensdag  30  december  heeft  het  jaarlijkse  oliebollentoernooi  weer  plaatsgevonden.  Dankzij  de  mooie  
opkomst,  de  heerlijke  oliebollen  en  de  gezellige  sfeer  was  het  een  succes!  
De  winnaars,  de  Gegrilde  Zalmfilets,  zijn  verwend  met  een  wisselbeker  en  chocola.  Voor  voormalig  
organisator  van  het  toernooi,  Jan  Schaaf,  is  een  kaart  gemaakt  waarop  leden  lieve  en  bemoedigende  
berichtjes  hebben  geschreven.  Deze  kaart  hebben  wij  op  2  januari  bij  een  stralende  Jan  langsgebracht.  Hij  
is  blij  dat  het  toernooi  de  komende  jaren  gewoon  op  dezelfde  wijze  door  zal  blijven  gaan.  Onze  lieve  Jan  is  
er  nu  niet  meer,  maar  we  zullen  elk  jaar  aan  hem  denken  tijdens  het  oliebollentoernooi.  Er  zijn  natuurlijk  
ook  foto's  gemaakt  van  deze  sportieve  avond!  Kijk  voor  foto's  op  de  site  

•     
  
  
Overige  mededelingen:.  
•   Iedereen  die  voor  het  volgend  seizoen  geen  lid  meer  wil  zijn  van  onze  vereniging  kan  zich  zonder  kosten  afmelden  tot  1  
juni.  Daarna  zullen  kosten  in  rekening  worden  gebracht.    
•   Afmelden  kan  alleen  persoonlijk  bij  het  wedstrijdsecretariaat  (per  post  of  e-mail).  Afmeldingen  bij  
andere  personen  en  instanties  worden  niet  in  behandeling  genomen  en  komen  vaak  zelfs  niet  aan  bij  het  
wedstrijdsecretariaat.  Daar  kan  dus  later  ook  niet  naar  verwezen  worden.  
•   Tip:  maak  een  foto  van  je  spelerskaart  en  bewaar  deze  op  je  mobiel.  Bij  een  invalbeurt  komt  het  nogal  
eens  voort  dat  de  spelerskaart  vergeten  wordt.  Een  foto  op  je  mobiel  is  voor  de  
scheidsrechter  voldoende.  
•   Ben  je  iets  kwijt?  Misschien  is  het  wel  door  iemand  gevonden......  Kijk  op  de  site  onder  het  kopje  'gevonden  
voorwerpen'.  
•   Graag  willen  we  de  TriServer  maken  tot  een  nieuwsbrief  waar  ieder  team  en/of  lid  zich  bij  betrokken  voelt.  Wil  je  iets  
kwijt,  je  team  voorstellen  of  heb  je  een  leuk  wedstrijdverslag?  Stuur  het  naar  het  bestuurssecretariaat  t.a.v.  Esther  
Schimmel:  secretariskotrivolley@gmail.com  
TOT DE VOLGENDE TRISERVER!  
    

	
  

