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Kom pak je lasso maar 
Redactioneel 
 Waar komt de naam Pegasus eigenlijk vandaan? Op de website 

wordt daarover met geen woord gerept. Is het omdat wij allemaal zo 

hoog springen dat het lijkt alsof we vleugels hebben? Omdat wij de 

ene gevleugelde uitspraak na de andere doen? Omdat wij prestaties 

van mythische hoogte leveren? Misschien zullen we het nooit weten. 

Een ding dat zeker is: jullie cowboys van de redactie hebben weer 

een blad vol weten te krijgen. En dat deden zij niet alleen! Prins op 

het witte paard Jelle Zwaag bijvoorbeeld biedt zijn lichaam aan in ruil 

voor bier en pizza’s. Sponsor Jan van de Veerdonk is terug van 

weggeweest en leidt ons door zijn Thiemeloods. En paradepaardjes 

Agnes en Frank laten ons niet alleen binnen in hun huis, maar ook in 

hun ziel. Dus pak je lasso maar en zorg dat je deze Pegazusenzo 

binnen hengelt. 

Hajje! 

De redactie, 

Mirije Oude Lansink  

Elise Haarman 

pegazusenzo@ 

pegasusvolleybal.com 

 

 

 
[logo voorkant: Studio Brul] 
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    Binnenkijken bij... Agnes (D5) en Frank 
     Door: Mirije Oude Lansink en Elise Haarman 

De redactie nodigt zichzelf uit en neemt een inkijkje in huis & 

ziel van onze leden. Ditmaal Frank (oud H2) en Agnes (D5). 

Wie kent het niet? Het ‘melk-boter-kaas-en-eieren huisje’ aan 

de Hatertseweg, ter hoogte van de afslag naar de 

Jacobslaan. Bekend in Nijmegen en omstreken en zelfs al 

eens in een lokale krant gestaan. (Wij konden het nergens 

vinden, maar geloven het natuurlijk gelijk, red.) En laten we 

daar nu op deze zondagavond op bezoek zijn. Ondanks de 

tweemaal bevestigde afspraak bleek dat toch een verrassing. 

Twee verlepte katjes (het regende dat het goot) voor de deur, 

terwijl Frank net nog even aan het werk wilde gaan. Da’s 

balen Frankie. 

Nu we er toch zijn vallen we maar gelijk met de deur in jullie 

bijzondere huis. Hoe zijn jullie hier verzeild geraakt? 

A: “Frank kon er niet mee omgaan dat ik in zijn oude huis de boel 

overnam.”  

F: “Het moest gezelliger zei Agnes. Toen alles was opgeknapt en 

er genoeg frutsels in het huis stonden vonden we het melk-boter-

kaas-en-eieren huisje. En waren gelijk verkocht.” 

A: “Eigenwijs en bijzonder, en we houden wel van een spelletje.”  

Frank & Agnes: a lovestory 

Frank van der Reijden, ook wel ‘Frankie’, geboren 30 

december negentieneenenzeventig, ontmoette Agnes van 

Kalleveen, geboren 22 december negentiennegenenzeventig, 

bijna tien jaar geleden in de kantine bij het Marikentoernooi. 

Een verhaal dat alle clichés te boven gaat. Maar wat is de 

liefde mooi. Frank was de begeerlijke barman, Agnes haalde 

bier voor haar teamgenoten. Ze kwam echter nooit terug met 

bier. Met De Thuisband op de achtergrond verdronken ze daar 

ter plekke in elkaars ogen. En sloeg het bier dood.  

Frankie was echter nog gebonden. En zo verstreken er dagen, 

weken, maanden. Tot een volgend feestje van Pegasus. 

Wederom sloeg de vlam over. Rinkelden alle bellen. En hield 

iedereen z’n broek aan. Want Franks status op Facebook was 

nog steeds ‘bezet’.  

Maar toen was daar het Ameland weekend. Een weekend vol 

beachvolleybal, bier, Jelle B. en gesjans. “Dat gaat nooit 

goed”, dacht Frankie die niet verwachtte z’n broek nogmaals 

aan te houden. Hij maakte het een dag van tevoren uit. Een 

week later woonde Agnes bij Frankie in. En ging nooit meer 

weg. 
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F: ‘’Er leek niet veel aan geklust te hoeven worden, we konden er 

zo in. Jan van de Veerdonk (zie pag.) heeft er uiteindelijk samen 

met mij nog best wat aan verbouwd, in drie etappes. Terwijl 

Agnes tussendoor twee kinderen baarde!” 

Zo hoort het. Frank, we hebben begrepen dat je goed kunt 

koken. Spelen jullie eigenlijk weleens boter, kaas en eieren? 

A: “Ja. Frank haalt de boter en de kaas, ik de eieren. En dan 

gaan we los.”  

F: “Het huis kan gelukkig tegen een stootje. De tafel is de vloer 

van een paardenstal, de vloer komt uit een oude treinwagon. Je 

kunt eigenlijk overal op dansen.” 

Als je kunt dansen ja. Wat is het verhaal achter dit huis? 

A: “Het was vroeger een winkel. Gebouwd in 1900. Er komen 

nog steeds wel eens mensen aan de deur om karnemelk te 

halen. Als we toevallig nog een pak verzuurde melk hebben 

staan, verkopen we die voor twee euro. Anders moeten we ze 

teleurstellen.” 

 

“Je kunt bij ons eigenlijk overal op dansen.” 

Jullie zijn wel een beetje raar. Wat is het raarst aan dit huis? 

F: “We hebben helemaal geen hal. Je valt letterlijk met de deur 

in huis, net als jullie net. Bedankt daarvoor nog trouwens. Heel 

fijn. Ik doe m’n werk wel een andere keer joh. Geen probleem. 

Vannacht ofzo.” 

A: “Je stapt dus meteen in de woonkamer of de keuken, want 

aan de achterkant zit ook geen hal. Onze jassen hangen 

gewoon in de keuken. En daarnaast grenst de wc direct aan de 
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keuken. Rob Geus (De Smaakpolitie, red.) zou hier nog geen 

biefstukje willen eten.”  

F: “Terwijl wij het juist heel praktisch vinden: terwijl ik op de wc zit 

draai ik nog even een lapje vlees om. Daarna was ik natuurlijk 

wel netjes m’n handen. Eten jullie een hapje mee?” 

 

“Heel praktisch: terwijl ik op de wc zit draai ik nog 

even een lapje vlees om.” 

Eh nee, dank je. Maar om even terug te komen op dit huis: 

hebben jullie er verder nog iets over te vertellen? 

F: “Ja, we hebben nog wel een leuke anekdote. Toen we de 

muur wilden schilderen kwam er beetje bij beetje een tekst 

tevoorschijn, oud Nederlands! We waren natuurlijk ontzettend 

nieuwsgierig. We zetten ons schrap voor een eeuwenoude 

wijsheid. Iets dat ons leven totaal op z’n kop zou zetten. 

Waardoor alles opeens op z’n plek zou vallen. Iets filosofisch. 

Plato, maar dan ouder. Bleek het een gedicht van Boudewijn de 

Groot van vijf jaar oud. Dat was een tegenvaller.” 

 

Goed verhaal. Willen jullie nog iemand de groeten doen? 

A en F: “Neu.” 

Oke, dan gaan wij de regen weer in. Maar niet vóór een potje 

boter, kaas en eieren. En een dansje op de tafel. Bedankt 

voor het binnenkijken! 

 

 

Frank doet een dansje op het tv-meubel 
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  Deze Pegazusenzo wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 

Op maandagavonden 

van 19.15 tot 20.15 uur 

gratis inloopspreekuur 

voor Pegasusleden! 
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   Test je volleybalkennis 
 En word een spelregelexpert 
    Honderdtien pagina’s telt het laatste spelregelboekje van de 

Nevobo. Soms zijn ze erg vergezocht, maar soms toch wel 

handig om te weten. Zeker als je scheidsrechter bent. Hoe 

goed ben jij eigenlijk op de hoogte van de huidige regels? 

Test hier je kennis! 

 

1. Serra is aan de beurt om te serveren. Marlies staat aan het 

net en ziet dat de tegenstander een opstellingsfout maakt en 

roept dit. De scheids ziet het nu ook. Op hetzelfde moment 

voelt Marlies echter Serra’s service op haar hoofd landen. 

Naar wie gaat het punt?  

2. Martijn spreekt volgens de scheidsrechter beledigende 

woorden uit naar zijn teamgenoten. Zij kijken hier niet van 

op, maar de scheidsrechter wil hem zonder waarschuwing 

diskwalificeren voor de rest van de wedstrijd. Hoe laat de 

scheids dit zien? 

3. Tinus raakt tijdens een aanval met zijn haar de netrand. Mag 

dat? 

4. Dames 12 heeft nieuwe inspeelshirts. Tot welk moment 

mogen ze deze uiterlijk aanhouden? 

5. De libero van de tegenstander verdedigt ternauwernood een 

bal die via hun blok wegketst. Zijn pass gaat direct het net 

over, maar overduidelijk buiten de antenne om. Johan vangt 

de bal af. Naar wie gaat het punt? 

6. Na een ketser van Hedser probeert teamgenoot Hans de bal 

met de vuist terug het veld in te krijgen. Onderweg komt hij 

echter de tellerstafel tegen. Om te voorkomen dat hij over de 

verschrikte telmeisjes heen valt, steunt hij tijdens het spelen 

met één hand op de tafel. Mag dat? 

7. Trouw als ze is gaat libero Eefje uit Dames 2 wekelijks met 

Dames 1 mee als reserve. Zolang zij niet speelt, kan zij zich 

ook niet vast spelen in een hoger team, redeneert zij. Toch 

krijgt ze na 11 wedstrijden een melding van de Nevobo dat 

ze zich heeft vast gespeeld. Eefje is ten einde raad. Wat is er 

aan de hand? 

8. Geert en Roel passen de bal exact tegelijkertijd, waarbij ze 

samen één vloeiende beweging vormen. De bal komt perfect 

in de handen van de spelverdeler. Mag deze de bal nog set-

uppen of moet hij de bal over het net spelen? 

 
         Alle casussen in dit stuk zijn fictief en alle namen gefingeerd.  

 

 

    De antwoorden vind je op pagina 14! 
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Allereerst natuurlijk nog namens de Mariken-
commissie de allerbeste wensen voor 2016, dat het 
in alle opzichten maar een prachtig jaar voor je mag 
worden! 

Wij zijn als commissie het Marikenjaar alweer goed 
begonnen: Mariken wordt namelijk 40 dit jaar! Reden 
voor ons om al in november de koppen bij elkaar te 
steken en de datum voor dit jubileumtoernooi te 
prikken. Zet de data 17-19 juni maar vast in je agenda 
en kom naar het Wylerbergmeer!  

De precieze plannen voor dit weekend gaan we in de 
komende tijd stukje bij beetje uit de doeken doen, maar 
uiteraard is er een vrijdagfeest, het gras- en 
beachtoernooi op zaterdag, bbq, Minimariken en nog 
veel meer. Dusss…save the date en be there @ 
Wylerbergmeer! 

 

  Hoera, Mariken 40 jaar! 
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Arbod 
Column Jelle Zwaag (H7) 
   

Mijn jongste broertje lijkt veel op mij. Vrienden spreken over Jelle 

2.0, we lachen om dezelfde grappen, onze lichaamshouding en 

bewegingen zijn identiek. Helaas is de ‘nature’ niet alles en heeft 

de afgelopen jaren de ‘nurture’ zich getoond. Waar mijn broertje 

zich al jarenlang elke dag kapot zweet om de ALO te halen, heb 

ik ervoor gekozen mijn extra-curriculaire activiteiten met name in 

de kroeg te ontplooien. Gelukkig zijn daar de laatste jaren ook 

wat volleybaltrainingen en wedstrijden bijgekomen om de boel 

een beetje te compenseren. Toch, een adonis kun je mij niet 

noemen en mijn BMI zweeft in het hoognormale spectrum. 

Vervelend ook dat je niet meer groeit als volwassene...  

 

“Een adonis kun je mij niet noemen en mijn BMI 

zweeft in het hoognormale spectrum.” 

Laatst heb ik gelukkig begrepen dat er zoiets bestaat als de 

‘Dadbod’, kort voor ‘Daddy Body’. Dit biedt perspectief! Het blijkt 

te gaan om een tussenoplossing, een ‘prettige balans tussen een 

bierbuik en een getraind lijf’. De Dadbod zegt: ‘Ik ga zo nu en 

dan naar de sportschool, maar in de weekenden drink ik stevig 

en ik vind het heerlijk om acht stukken pizza achter elkaar naar 

binnen te werken.’*  

* (bron: http://www.hpdetijd.nl/2015-05-09/adonis-zomer-dad-bod/) 

Maar... de consequenties zijn groot. Op het moment dat ik 

mijzelf identificeer met de Dadbod komt de vraag op: waar zijn 

je kinderen dan? Ja, die zijn nog in de planning dus. Ooit. 

Waarschijnlijk. Ja toch? Ik zou het fantastisch vinden om 

vader te zijn, maar de vanzelfsprekendheid waar hiermee 

wordt gesmeten is opvallend. Ik hoor veel vaker dan ik zou 

willen over stellen die moeite hebben met kinderen krijgen. Zo 

makkelijk is het niet! (Voor mij geldt dat niet natuurlijk, ik heb 

topzaad.) 
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  Dit alles leidt bij mij tot de conclusie dat de Dadbod alweer 

ouderwets is. Ik pleit voor de trotse invoering van de term 

‘ARBOD’. Een ARbeidersBODy. Het lichaam van iemand die 

potdorie moeite moet doen om tijd vrij te maken voor 

volleybal naast zijn drukke baan. Ja vrouwen, jullie horen het 

goed. Wij kiezen ervoor om niet meer dan 2 keer per week te 

sporten. Wij kiezen ervoor om gewoon bier te drinken na het 

sporten. Dat vinden wij lekker. Wij kiezen voor de ARBOD! 

 

“Wij kiezen ervoor om gewoon bier te drinken 

na het sporten. Dat vinden wij lekker.” 

Mijn broertje lacht zich natuurlijk rot om dit verhaal, die weet 

ook wel dat bewegen maar een deel is van je leefstijl. Dat je 

veel beter op je portiegrootte kan letten met een gezond en 

gevarieerd dieet, bla bla bla. En ja, natuurlijk zou ik eruit 

willen zien als Jorn Braam uit Heren 1, maar zo is het nou 

eenmaal niet. Bah, ben helemaal chagrijnig hiervan. Ik ga 

een grote friet kapsalon en een halve liter pils bestellen, 

#YOLO. 
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Terug van weggeweest 

Op bezoek bij sponsor Jan van de Veerdonk 

 Jan van de Veerdonk, een bekende naam in Bottendaal én 

als het goed is bij Pegasusleden. Zevenentwintig jaar lang 

was hij er actief als speler, waarvan de laatste twintig ook 

als sponsor. In Bottendaal kennen we hem naast zijn 

bouwbedrijf ook van de Thiemeloods, een opkomende 

culturele hotspot waar veel leuks en lekkers te consumeren 

valt.  

De cultuur slaat je meteen in het gezicht zodra je de foyer 

binnenstapt: een jaren vijftig vinylhoekje, een kunst-expositie aan 

de wanden en een aankondiging van het koor van niemand 

minder dan David Julicher (H1), tussen namen als Stevie Ann en 

Bertolf. Maar er is niet alleen aandacht voor de culturele honger. 

Lekkere zelfgebrouwen pilsjes en taartjes (niet per se in 

combinatie) lonken je toe.  

De cultuur slaat je meteen in het gezicht zodra je de 

foyer binnenstapt 

Als we via de garderobe doorlopen naar de linkerkant van het 

gebouw bevinden we ons in het Proeflokaal. Dit blijkt er eentje 

met dubbele bodem, het lokaal is niet alleen een ruimte om in de 

breedste zin van het woord te kunnen proeven, lokaal slaat ook 

op de lokale omgeving. En hé wat leuk, nog een bekend gezicht, 

het is Toon Lenkens uit recreanten C die in dit gedeelte de 

scepter zwaait. Toon organiseert hier iedere laatste 

 vrijdagmiddag van de maand een wijnproeverij, waarbij de hapjes 

kunnen worden geserveerd door – oh wat is de wereld toch klein – 

Berthy serveert. Juist ja, de moeder van Eefje de Jaeger (D2).  

Maar dan zijn we er nog niet, want er is meer. Zzp’ers kunnen 

boven, naast het kantoor van Jan, een werkplek huren voor vijf 

euro per dagdeel. Ook kun je verschillende ruimtes in de loods 

afhuren voor een feestje, workshop of vergadering. De buitenkant 

van het pand is trouwens ook een vermelding waard, al zal het de 

oplettende Nijmegenaar niet zijn ontgaan: Een graffiti-stilleven van 

zo’n tien bij tien meter siert de zijkant van het gebouw. Het 

schilderij symboliseert de groei en bloei van de wijk. ‘Uiteraard  
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allemaal netjes in overleg met de buurt en de gemeente hoor’, 

merkt Jan op.  

“Sponsor worden van NEC? Nooit, al krijg ik geld 

toe”  

Met dit alles onder zijn vleugels, zou je het bijna niet voor mogelijk 

achten dat Jan ook nog gewoon vier dagen in de week met zijn 

bouwbedrijf bezig is: het duurzaam verbouwen en restaureren van 

oude(re) huizen en gebouwen, van plan tot en met de uitvoering. 

Ook wordt hij veel gevraagd voor quickscans van 

verbouwingsplannen bij de aankoop van een huis. Zijn werk 

tegenwoordig is niet meer te vergelijken met de tijd waarin hij 

begon, 1982. ‘Vroeger voerde je als bouwbedrijf alle 

werkzaamheden zelf uit, nu zijn het steeds vaker combinaties van 

kleine bedrijfjes met de aannemer als regisseur die het werk 

samen uitvoeren. Ook willen mensen steeds meer zelf doen, met 

het internet als kookboek in de hand’. Volleyballers heeft Jan 

graag als klant. ‘Die houden van aanpakken en zijn altijd 

constructief.’ Een sponsorschap voor NEC zou hij dan ook 

resoluut van de hand wijzen, ‘al krijg ik geld toe.’ 

Hoewel hij om gezondheidsredenen inmiddels gestopt is met 

volleyballen, ziet Jan zijn oude maten van recreanten C nog 

regelmatig. Wel merkte hij dat zijn connectie met de club 

geleidelijk minder werd en het voelde alsof hij weinig terug kreeg 

voor zijn sponsoring. Daarom trok hij enkele jaren geleden de 

stekker eruit. Maar toen stonden daar Hedser en Bas op de 

stoep. ‘Ze waren… laten we zeggen redelijk volhardend’. 

Maar daar is hij achteraf blij om, want ‘Pegasus zit in mijn 

bloed’. Dus wat betreft Jan en alleman moeten die 

Pegasusleden nu allemaal maar gauw in grote getale 

langskomen. ‘Hadden jullie al een locatie voor de afterparty 

van Diner Rouler?’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Thiemeloods ontleent zijn naam aan drukkerij Thieme, die tot ’99 een 

fabriek had staan op de plek van het huidige Thiemepark (dat grasveldje 

middenin de wijk). Aannemer Jan van de Veerdonk betrok met zijn 

werknemers de oude loods en verbouwde menig monumentaal pand in 

Nijmegen, van particulier (zie de rubriek ‘Binnenkijken bij’) en restaurants 

als Koks & Ko tot het oude badhuis aan de Daalseweg dat hij omtoverde tot 

jeugdtheater. Maar toen sloeg in ’11 de crisis toe in de bouwwereld, ook in 

de monumentale. Van al zijn tien mensen moest hij afscheid nemen. In 

plaats van een kleiner jasje voor zijn bedrijf te zoeken, besloot Jan voor 

een nieuwe vulling van het pand te gaan. En zo ontstond de Thiemeloods. 

 



 

14 
 

       
 

  

ruimte (strook van 3 meter om het veld) en dat is niet toegestaan. Hetzelfde 

geldt voor leunen tegen een muur of klimmen in een paal. Op een bank 

staande de bal spelen mag dan weer wél. De bank is immers de grens van 

de vrije ruimte, ook als deze op 2 meter van de zijlijn staat. 

7. Spelers mogen inderdaad onbeperkt als reserve ‘invallen’ in een hoger 

team, zolang ze niet daadwerkelijk in het veld hebben gestaan. Voor libero’s 

geldt dit echter niet. Zij spelen zich na 11 wedstrijden vast, ongeacht of ze 

gespeeld hebben of niet. De reden hiervan is dat op het wedstrijdformulier 

niet gecontroleerd kan worden of de libero daadwerkelijk heeft gespeeld. 

Jeugdspelers mogen overigens allemaal onbeperkt invallen bij hogere 

teams.  

8. De spelverdeler moet de bal over het net spelen, want de vloeiende 

synchroonpass van Roel en Geert telt wel degelijk als twee keer spelen. In 

het geval hun pass achterin blijven was hangen, mocht trouwens geen van 

hen beiden de derde bal over het net spelen.  

1. Als Serra een voetfout had gemaakt had ze pech gehad, maar in dit geval 

wordt ze ‘gered’ door de opstellingsfout van de tegenstander. Deze 

opstellingsfout wordt immers eerder gemaakt (namelijk op het moment dat 

de bal Serra’s hand verlaat) dan dat de servicepoging op het hoofd van 

Marlies strandt. 

2. De scheids moet de gele en rode kaart in twee verschillende handen 

tonen. Diskwalificatie betekent dat Martijn zich niet langer in het buurt van 

het veld mag vertonen. Een waarschuwing vooraf is hierbij overigens niet 

noodzakelijk.  

3. Voorheen mocht er een hoop, zolang je het net maar niet als hangmat 

gebruikte of de witte band aanraakte. Sinds dit seizoen is netfout weer 

netfout. Zero tolerance, ongeacht of je het spel er mee hindert. 

Uitzondering is als de bal niet in de buurt is, dan is een kleine touchering 

geoorloofd. Tinus komt er in dit geval ook mee weg, ervan uitgaande dat 

er geen opzet in het spel was, maar als hij een paardenstaart had gehad 

en ermee in het net verstrikt was geraakt, was hij afgefloten (blz. 37). 

Overigens hebben de regels rond netfouten de neiging te veranderen 

zodra iedereen ze eindelijk beheerst. 

4. Nog een verandering dit seizoen. Vanaf het inslaan moeten de spelers in 

wedstrijdshirt gehuld zijn, zodat de scheidsrechter meer tijd heeft om de 

nummers te controleren. Deze regel geldt echter niet voor teams lager dan 

de promotieklasse, dus dames 12 kan tot de aanvang van hun wedstrijd 

gewoon blijven schitteren in hun mooie inspeelshirts. 

5. Daar was Johan iets te snel. Het punt gaat naar de tegenstander. In 

theorie zou één van de spelers de bal immers nog terug kunnen halen, 

buiten het veld om. En vervolgens de derde bal over het net spelen. 

Dankzij Johans actie zullen we nooit weten of dit gelukt zou zijn.  

6. Nee, Hans maakt in deze situatie gebruik van een voorwerp in de vrije 

Antwoorden volleybaltest 
Dit wilde je altijd al weten      

 

Niet tevreden 

met je score? Of 

wil je meer 

weten over 

regels?  

Het volledige 

spelregelboekje 

staat op www. 

volleybal.nl. 
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  Genomineerd voor:  
  De titel van Vrijwilliger van het jaar 

 
Hierbij stellen wij jullie voor aan de eerste genomineerde 

voor de titel ‘Vrijwilliger van het Jaar’ seizoen 2015-2016: 

Rob Meuwese! 
…één van de breinen achter de Pegasuswebsite: 

 

Bedankt voor de felicitatie en het interview voor de 

Pegazusenzo! 

In welk team speel je? Sinds een paar jaar speel ik in H6. 

Sinds wanneer ben je lid van Pegasus? Sinds 2003. 

Waar ben je aan te herkennen? Als spelverdeler (nummer 3) 

van H6. 

Wat doe je precies voor de vereniging? Sinds 2013 zit ik in de 

webcommissie. Toen hebben we met de z'n vijven (Ferry, Freek, 

Guido, Peter en ik) de nieuwe website opgezet. Nu is het vooral 

het bijhouden van de website, Facebook pagina en app, maar 

ook het helpen van anderen hiermee. 

Waar ben je trots op? Dat we nu als club een actieve website, 

app en Facebook pagina hebben, waar veel gebruik van wordt 

gemaakt. 

Waarom zou iedereen vrijwilliger voor Pegasus moeten 

worden? Het is natuurlijk leuk en goed om iets terug te doen 

voor de club, maar stiekem wil natuurlijk iedereen zijn/haar naam 

vereeuwigen in de kantine als Vrijwilliger van het jaar. 

Wie zou er volgens jou ook genomineerd moeten worden 

en waarom? Peter Vermeer, omdat hij al jaren in de 

webcommissie zit en daarin, naast de website zelf, veel werk 

heeft gestoken in bijvoorbeeld de automatische meldingen 

voor de scheidsrechters/zaalwacht/vlaggers en de website 

van het Marikentoernooi. 

 

En ook de tweede nominatie is al bekend, dat is namelijk 

Wendela Verkaik. Wie treedt in hun voetsporen? De 

winnaar zal op het afsluitende vrijwilligersfeest bekend 

worden gemaakt. 
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