
 

  
 
 
 
 
 
  

5 | 2017 

Groots met een 
zachte G 
In de skybox van het 
Philipsstadion 
 

Slapeloze 
nachten 
In de huid van Guidetti 

 

Gevangen in 
Lent 
Maar dan wel op stand 

 

 

En meer! 
 



 

2 
 

       
 

Dat is wat de eigenaren van het zelfbedachte huis in de rubriek 

‘Binnenkijken bij’ moeten hebben gedacht. Maar binnen is het knus en 

warm. Hetzelfde geldt voor het PSV-stadion, zo ontdekten wij van de 

redactie. Groots, maar met een zachte G. Wat een voetbalstadion in de 

Pegazusenzo doet? Het vormde het decor van het interview dat wij er 

hielden met onze sponsor ARX ICT, die er een skybox huurt. Eigenaar 

Ron Kamerman bruist van de goede ideeën over onze samenwerking en 

doet een interessant voorstel.  

Groots, zo denken ook sommige ouders als het gaat om de prestaties 

waartoe hun kroost in staat is. Dat dat voor- en nadelen heeft lees je 

verderop. Werkelijk groots is trouwens de opbrengst van de Grote 

Clubactie: 1357,50 euro. Mini-topper Anne won een sporttas met haar 

naam erop voor haar verkooprecord (zie achterkant). Verder leuke 

bijdragen van lezers Floor Koster (dochter van vedette Cora Klaver), Bart 

Stienissen (H7) en Guus van den Elzen (genomineerde vrijwilliger 

namens de organisatie van het jeugdkamp). Enfin, een hoop te lezen 

dus. Maar wij volleyballers weten dan ook: size does matter.   

 

De redactie, 

Mirije Oude Lansink 

Elise Haarman 

 

pegazusenzo@ 

pegasusvolleybal.com 
 

Groot, groter, grootst 
Redactioneel 
 

INHOUD 
De slapeloze nachten van Guidetti  

Column – Bart Stienissen    3 

Binnenkijken bij... 

Paulien en Fixit        4  

Groots met een zachte G 

Interview sponsor ARX    7 

De Jeugd Van Tegenwoordig 

Floor Koster      9 

Als je moeder je mamager wordt 

Ouders langs de lijn       12 

Nominatie vrijwilliger van het jaar 

Organisatie jeugdkamp    14 

 



 

3 
 

       
 

Wil ik net beginnen aan deze column, lees ik in de krant dat Guidetti 
stopt als coach van het NL-damesvolleybalteam. Hij wil meer tijd met 
zijn gezin doorbrengen. Hij nam de beslissing na tien slapeloze 
nachten. Nu wil ik mezelf niet vergelijken met Giovanni, maar 
onbewust moest ik toch even denken aan mijn eigen beslissing om 
met volleybal te stoppen. Niet omdat ik per se meer bij m’n gezin wilde 
zijn. Bij mij ging het juist om die slapeloze nachten… 
 
Ik stopte vier jaar geleden bij Pegasus midden in het seizoen omdat ik 
de nachten met twee kleine kinderen en het ’s avonds volleyballen 
moeilijk kon combineren. Ik was in een vicieuze cirkel beland van 
alsmaar afnemende slaap en gelijk evenredige volleybalprestaties. Ik 
slaapwandelde op het laatst naar de hal, kwam weer tot leven tijdens 
de warming-up, kreeg een adrenalinestoot tijdens de wedstrijd en na 
het biertje in de kantine kon ik vervolgens door alle activiteit niet meer 
in slaap komen. Hierdoor zagen de dagen na een training of wedstrijd 
er vaak uit als goedkope zombiefilms waarin ikzelf de hoofdrol 
speelde.  

 
Allemaal kijken we met weemoed terug op de tijd dat je 

huisgenoten je nog kwamen wekken met een anti-kater-

omelet. 

 
Je leven verandert dan ook behoorlijk als er kinderen komen. Niemand 
bereidt je erop voor en iedereen waarschuwt je ervoor. De overvloed 
van tijd en slaap, zoals je die voorheen kende is in een klap 
verdwenen. Alle clichés over dertigersdilemma’s passeren in no-time 
de revue en je steeds kostbaar wordende tijd moet je zien te verdelen 

over je relatie, carrière, kinderen, vrienden en als het even kan ook 
nog aan je favoriete sport. In de gesprekken die ik destijds voerde met 
mijn teamgenoten uit Heren 4 bleek dat ik geen uitzondering was. Eén 
voor één waren ze als jonge vaders door hetzelfde proces gegaan. En 
allemaal keken ze met weemoed terug op hun tijd voordat de kinderen 
er waren. Dat ze als twintiger na de wedstrijd eindeloos konden 
doorzakken in de kantine, met daarop naadloos aansluitend de kroeg. 
Dat je tot de volgende middag ongegeneerd op je studentenkamer kon 
uitbrakken. Net zo lang totdat je huisgenoten je kwamen wekken met 
een anti-kater-omelet. De beleving van tijd was van een andere 
dimensie. Maar goed, ik dwaal af. 
 
Terug naar het heden. Uiteindelijk blijkt alles te wennen. De nachten 
zijn rustig, de energie 
in het lichaam neemt 
weer toe en dus ben ik 
dit seizoen weer 
begonnen. 
Doorzakken is er niet 
meer bij en door iets 
rustiger aan te doen 
blijft het leuk. Over een 
jaar of vier zal het ook 
vast weer gaan 
kriebelen bij Guidetti. 
Ik ben benieuwd 
hoeveel slapeloze 
nachten hij er dan op 
heeft zitten.  

De slapeloze nachten van Guidetti 
 Column Bart Stienissen (H7)  
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De redactie nodigt zichzelf uit en neemt een kijkje in huis en ziel 
van onze leden. Ditmaal Paulien Boudewijn (D7) en Fixit (a.k.a. 
Michiel van der Hagen, oud H3) in hun zelfbedachte droomhuis 
in Lent-sur-mèr. 
 
Er blijkt een traditie ingezet, want net als bij Frank en Agnes 
(Pegazusenzo 3) is onze komst een verrassing. “Hee daar 
fietsen Elise en Mirije! (*zwaaien*) Ze komen deze kant op. 
Grappig dat ze langsfietsen. Oh shit, ze stoppen. Wacht eens, ze 
zouden een keer langskomen voor ‘Binnenkijken bij’”. “Is dat 
nu? We zitten nog in pyjama!” “Ik ren snel naar boven om me 
aan te kleden, hou jij ze aan de praat!” En zo geschiedde.  
 
Lent: why, tell me why! Waarom trekken jonge, succesvolle 
mensen als jullie weg uit de stad? 
P: In Nijmegen vonden we eigenlijk niks echt leuk dat binnen ons 
budget viel. En toen waren we een keer in Lent. 
F: Tja, eigenlijk is het heel cheesy. We zagen hier kindjes op straat 
spelen en toen smolten we ter plekke. Wat ons tegenstaat bij een 
nieuwbouwwijk is dat alles nieuw en strak is, lekker standaard. Maar 
hier bij ‘plant-je-vlag’ mag alles en daarmee is het een heel diverse 
wijk.  
P: Het gevaar van het feit dat er nu zoveel kinderen op straat kunnen 
spelen is dat die kinderen over 13 jaar gaan hangen. Dan lopen we 
de kans dat dit DE hangplek van Lent en omstreken wordt.  
 
Ach, dan kunnen jullie van dit huis altijd nog een gevangenis 
maken om die criminele vriendjes van Ize en Jesper (de 

kinderen, red) in vast 
te zetten. Die bijnaam 
heeft het huis toch al. 
F: Haha, klopt. Door de 
houten latjes die we voor 
de ramen hebben laten 
zitten heeft het die naam 
gekregen. Wel handig 
als Ize en Jesper later uit 
proberen te breken. 
 
Vertel eens hoe jullie 
op dit ontwerp zijn 
gekomen. 
P: We zijn begonnen 
met het opschrijven van 
al onze wensen. We 
wilden bijvoorbeeld 
buiten naar binnen halen 
en per se een puntdak.  
F: En ik vond het ook belangrijk dat we een beetje boven de rest van 
de buurt uitstegen. Áls we dan in Lent wonen, dan wel op stand.  
 

 
De kans dat dit DE hangplek van Lent en omstreken 

wordt is aanzienlijk. 

 
 

Binnenkijken bij… 
Paulien en Fixit 
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Is alles geworden zoals jullie wilden? 
F: Eigenlijk is voor wat betreft het huis alles wel gelukt zoals we 
bedacht hadden. Dat is wel echt gaaf. Alleen dan het raampje bij de 
keuken, dat zit te laag. Daar zouden we door naar buiten moeten 
kunnen kijken, maar ondanks dat we niet zulke lange mensen zijn 
kijken we eigenlijk altijd tegen het kozijn aan.  
P: En de voorbijgangers tegen onze wespentailles. Daarover 
gesproken, ik lag trouwens te bevallen toen de eerste steen de grond 
in ging, dus heb dit hele project toen losgelaten. Al ben ik op die dag 
zelf nog wel even wezen kijken. 
F: Ja, daarvan hebben we het letterlijke bewijs… De vliezen braken 
daar waar jullie zitten. 
 
Dank voor deze info.  
P: Er is wel één dingetje nog. We hebben 50 euro per m2 méér 
betaald omdat het aan het water zou liggen, maar eigenlijk is dat niet 
zo. Vroeger was dit een hondenuitlaatgebied. Het wandelpad waar 
de hondenliefhebbers liepen bestaat nog en loopt tussen ons huis en 
het water. We zijn dus eigenlijk belazerd door de gemeente.  
 

 
Mijn vliezen braken daar waar jullie nu zitten. 

 
De bekende kat in de zak. 
F: Ach ja, de drollen vormen wel een mooie natuurlijke barrière om te 
voorkomen dat de kinderen het water in rollen… 
 
En er komt nog een aap uit de mouw. Naar de stad is eigenlijk 
nét een brug te ver voor deze luxepaardjes. Laten we oppassen 

dat team Boudewijn/van der Hagen niet vervreemd raakt van de 
rest van de wereld. 

 

P: Nou, de rest van de wereld komt gewoon naar ons toe. Een 
toeristische trekpleister is het! Op zondagen lopen er groepjes 
Japanners en anderen toeristen door de wijk foto’s te maken. Ik heb 
laatst een goede daad verricht door iemand uit te leggen hoe ik de 
ramen hier ‘in vredesnaam’ lap. Op zo’n moment voel je je toch 
uniek.  
 
We maken nog een paar foto’s en snappen dan stiekem wel dat 
je hier misschien helemaal niet meer weg wilt. Waarom als een 
sardientje in Nijmegen wonen als je in Lent een koelkast met 
ijsblokjesmachine kunt hebben? 
Zo blijkt maar weer, de leukste bezoekjes zijn de spontane. Ook 
al zijn ze eigenlijk afgesproken. Bedankt voor jullie openheid 
van zaken, Paulien en Fixit! 
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  Over plant je vlag: (www.plantjevlag.nl) 

Aan Plantjevlag doen nu al ruim 250 bewoners aan mee. Zij 
ontwerpen en bouwen hun eigen huis, werkplek en 
ontmoetingsruimte. Dat levert verrassende resultaten op, zoals 
een 'Lofthome' van staal en Noors gras op het dak van een 
houten bungalow. Bewoners zoeken naar kleinschalige 
oplossingen die Nijmegen duurzamer maken.  
 
Je kiest zelf de plek, de grootte van je kavel én het ontwerp en 
de indeling van je huis. Wil je het klein houden op een kavel van 
bijvoorbeeld 250 m2, dat kan. Wil je uitpakken op een kavel van 
1.000 m2 dan kun je hier ook je dromen waarmaken. 
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Wekelijks wordt Ron Kamerman benaderd met 
sponsorverzoeken voor zijn bedrijf ARX ICT: ICT consultancy en 
softwareontwikkeling en infrastructuur. Slechts een enkele keer 
met succes, want je kunt nu eenmaal niet iedereen blij maken en 
‘het moet niet in een zwart gat verdwijnen’. Drie van de 
gelukkigen die het wél lukte: voetbalvereniging ARX/Schinveld, 
PSV Eindhoven en ons eigen Pegasus. Ja, u leest het goed. 
Reden voor de Pegazusenzocommissie om een kijkje te nemen 
in de ARX-skybox in het Philips stadion.  
 
Het begon allemaal bij de ouders van Fen Peeters uit jongens B1, 
vertelt Ron. Die waren tegelijk met hem in China voor een adoptie. 
Van het één kwam het ander, - Ron had wel interesse in de regio 
Nijmegen- en voor hij het wist zat Bas Wesseldijk met pen en papier 
bij hem in de skybox in Eindhoven. Ron tekende, waarbij het eerste 
jaar als try-out geldt. ,,Het bedrag is hoger dan gepland, maar als het 
goed loopt gaan we natuurlijk door’’, zegt Ron verwachtingsvol. 
 
Ruimte voor loslopend ICT-talent 
Die toekomst ligt op dit moment vooral in handen van Dames 1. Hoe 
voller de tribunes bij hun wedstrijden, hoe vaker het ARX ICT-logo op 
hun shirts, tassen en bidons zal worden opgemerkt. Nieuwe klanten 
zouden een leuke opbrengst zijn, maar Ron zoekt ook nog hoger 
opgeleid ICT-talent. Je hoeft niet alles al te kunnen: ,,Het liefst krijg ik 
mensen met een zeven binnen, om er met opleiding en coaching een 
negen van te maken,’’ aldus Ron, tevens trainer in persoonlijke 
effectiviteit. ,,Het gaat mij vooral om de inborst.’’ 
Dat ARX ICT goed voor haar mensen zorgt, blijkt niet alleen uit het 
extreem lage verzuimpercentage (0,2%), maar wordt door 

marketingmedewerkster Simone bevestigd. ,,Ik werk er nog maar 
sinds 1 oktober, maar voel me al helemaal thuis.’’ Dat familiegevoel 
is precies wat Ron beoogt: transparantie, loyaliteit, flexibiliteit, 
persoonlijk contact. Ron: ,,ICT-ers kunnen hier en daar wel eens een 
tip gebruiken. Zo wees ik een medewerker er op zijn eerste dag bij 
een klant op dat er nog een trosje prijskaartjes aan zijn nieuwe 
colbertje hing!’’ 

 
Wat hebben Pegasus en PSV gemeen? Gezelligheid, 

lekker met een kop koffie of een biertje op de tribune. 

 

Zo doet ARX (geen afkorting, maar Latijn voor toevluchtsoord of 
vesting) ICT haar naam eer aan. Het logo heeft overigens niets met 
vechtsport te maken, maar vond Ron ‘gewoon mooi’.  
 

 

Groots met een zachte G 
In gesprek met sponsor ARX 
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Geen fratsen, dat was een mooie slogan geweest, als die niet reeds 
vergeven was. 

 
Op de tribune 
Op de vraag wat Pegasus en PSV met elkaar gemeen hebben, klinkt 
het overtuigend: gezelligheid, lekker met een biertje of een kop koffie 
op de tribune. Die gezelligheid heeft hij aan den lijve ervaren tijdens 
de sponsordag die Pegasus eerder dit seizoen organiseerde. Het 
geluid dat we produceren is trouwens ook een opvallende 
overeenkomst met het Philips stadion. Al zijn drie volleybalteams op 
rij nog spielerei vergeleken met het volume van het pal naast ARX 
ICT gelegen uitvak. 

 
Een ARX tattoo op die mooie powervrouw op midden. 

Wat denk je, zou ze dat zien zitten? 

 

Ron zou Pegasus zeker uitbreiding gunnen, want de propvolle 
programmering leek hem erg stressvol voor iedereen. Desalniettemin 
zag hij veel plezier. Ron, naast ondernemer zelf voetballer, 
hockeycoach en pianist, raadt iedereen aan om ‘iets erbij’ te doen. 
,,Alleen maar focussen op werk is ongezond. Je moet soms afstand 
nemen, letterlijk loslaten om dingen vast te kunnen pakken.’’  
 
Optimisme 
Inmiddels hebben de ARX ICT-werknemers van het eerste uur hun 
12,5-jarig jubileum achter de rug. De crisis is ARX ICT goed 
doorgekomen, ze hebben een extreem goed jaar achter de rug en 
2017 zit nu al vol opdrachten, dus er is veel reden voor optimisme. 

En dan ben je ook nog sponsor van de gezelligste 
volleybalvereniging van Nijmegen. Ron is een tevreden mens. Heeft 
hij dan niets meer te wensen over? Slechts één ding. ,,Een ARX ICT-
tattoo op die mooie powervrouw op het midden! Wat denk je, zou ze 
dat zien zitten?’’ 
 

 

  

ARX ICT heeft op dit moment zeventig ICT-professionals in 
dienst, die in binnen- en buitenland aan de slag zijn bij grote 
jongens als ASML, Ziggo, Siemens en Mercedes. Maar ook 
gemeenten en kleinere organisaties kunnen zich met hun ICT-
vragen wenden tot ARX ICT. Van softwareontwikkeling tot 
projectleiding. Kosten: tussen de 50 en 120 euro per uur. Meer 
weten? Of interesse in werken bij ARX ICT? Kijk op arxbv.nl. 
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Naam, leeftijd, team?  
Floor Koster, 14 jaar, MB1.  
 
Waaraan kunnen we je 
herkennen bij Pegasus?  
Ik speel in de MB1 met nummer 
30. En ik geef op zaterdagochtend 
training aan de mini's niveau 5 en 
6. 
 
Naar welke school ga je?  
Ik zit op het NSG in HAVO 3. 
 
 
 

Op welke positie speel je?  
Ik speel op alle posities, maar met name spelverdelen. In mijn team 
word ik ook wel de joker genoemd. 
 
Wat wil je nog bereiken qua volleybal?  
Zo hoog mogelijk spelen. 
 
Wat vind je het leukst aan volleybal?  
Dat het een teamsport is, dus dat je ook veel mensen leert kennen. 
Het is niet op tijd, dus je kan alle tijd nemen, en hebt geen gezeur 
met tijdrekken (zoals bij tennis, waar ik eerst op zat).  
 
Wat kun je ons vertellen over je team?  

Het is een super leuk team, we zijn erg close. Tijdens/na de 
trainingen en wedstrijden hebben we het ook erg gezellig. Maar 
kunnen we kunnen ook erg geconcentreerd spelen!  
 
Wie vind je de beste volleyballers van Pegasus?  
Diede, nummer 1, uit Dames 1. Zij slaat de ballen zo lekker en ze is 
ook nog goed in verdedigen. Ook vind ik Zinzi, nummer 8, uit Dames 
1 goed, ze heeft een lekkere aanval en een goed kill block! En mijn 
hele team vind ik goed! Eigenlijk is iedereen bij Pegasus de beste, 
want ieder heeft zijn eigen specialiteit waar hij/zij goed in is. 
 
Van welke trainer heb je het meest geleerd? En wat?  
Judith, dat ik niet te snel moet balen als ik een bal verkeerd speel. 
Als je iets niet goed doet haalt ze er toch het beste uit, zoals ‘goed 
geprobeerd’ of ‘volgende heb je’. Van Peter heb ik ook veel geleerd, 
zoals dat ik bij het bovenhands serveren de bal meer voor me moet 
gooien, waardoor ik ze lekker raak. 
 
Wat is je mooiste wedstrijd tot nu toe gespeeld? En waarom?  
De mooiste wedstrijd was zaterdag 17 december 2016.  We speelde 
onze kampioenswedstrijd tegen Tweestroom. We stonden 5 punten 
boven Reflex (nummer 2). We hoefden maar 1 set te winnen om 
kampioen te worden. Dat is gelukt! Ik speelde heel lekker, had een 
goede service. De eerste set stonden we 19-7 voor, toen moest ik 
serveren. Ik heb 6 keer goed geserveerd. Uiteindelijk hebben we met 
4-0 gewonnen!! Nu spelen we in de 1ste klasse! 
 
Wat is het leukste dat je hebt meegemaakt bij Pegasus?  
Het jeugdkamp, met mijn oude C-team, en de dropping! 

 
   

De Jeugd van tegenwoordig 
Floor Koster 
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Wat vind je leuk aan Pegasus?  
Pegasus geeft veel aandacht aan de mini's maar ook aan de jeugd 
en de senioren. Daar ben ik heel blij mee. Ook hebben we goede 
trainers en een fijne sporthal. 
 
Waardoor zou Pegasus nog leuker/beter worden?  
Als ze 1 of 2 keer per jaar een toernooitje houden, met andere clubs. 
Voor jeugd en volwassenen. 
 
Heb je nog hobby’s naast volleyballen?  
Met vriendinnen afspreken en YouTube kijken. 
 
Van wie ben je fan?  
Uit het Nederlands vrouwen team vind ik Plak heel goed. 
 
Wat vind je de mooiste man/vrouw van Nederland?  
Dave Roelvink en Memphis Depay. 
 
Wat vind je het beste boek/het leukste spel/de mooiste film?  
Film: Pitch perfect 1 en 2, boek: Casablanca girl, spelletje: Skip-Bo. 
 
Welke muziek luister je?  
Top 40, en Adele vind ik leuk. 
 
Aan wie wil je de groeten doen? 
RACHEL, mijn team en mijn gezin! 
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  Op maandagavonden 

van 19.15 tot 20.15 uur 

gratis inloopspreekuur 

voor Pegasusleden! 
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Ouders. Je kunt niet met en niet zonder ze. Als ze langs de kant 
staan te schreeuwen kun je ze als kind wel achter het 
spreekwoordelijke behang plakken, maar als ze er niet zijn kom 
je ook zo lastig helemaal in Millingen of bij een toernooi in 
Enschede. En eigenlijk ben je toch ook wel extra trots als je 
vader jouw killblock ziet. “Op je schoenen, lala lalalalalaaa.” En 
dan hebben we het nog niet over al die ouders die week in week 
uit trainingen geven, activiteiten organiseren en coachen. Als 
die er niet zouden zijn kunnen we de jeugdtak van Pegasus wel 
opdoeken. 
 
Een spiegeltje 
Toch horen en zien wij dat sommige ouders ook wel eens een 
spiegeltje voorgehouden mogen krijgen. En wie kunnen die het beste 
geven? Juist, kinderen zelf. In het boekje ‘Laat ons lekker sporten’ 
zegt Anna (11): “Vaak roepen ze te hard, ze mopperen als het niet 
lekker loopt, klagen over de scheidsrechter en soms doen ze net 
alsof ze de coach zelf zijn.”1  
 
Kinderen geven in dit boekje tips voor ouders, maar ook voor 
sportverenigingen. De belangrijkste tip is: práát met elkaar. Op een 
informatieavond, of één op één. Voor kinderen is het fijn als hun 
ouders snappen wat de club precies van ze verwacht. Andersom 
hebben ouders vaak goede ideeën voor de trainer. Een andere tip is 
een paar ambassadeurs aan te stellen die Het Woord verspreiden. 

                                                           
1 Schipper-van Veldhoven, N.H.M.J., & Boks, A. (2014). Laat ons lekker sporten: kinderen 
onderzoeken gedrag van ouders langs de kant. Deventer: daM uitgeverij. 

Misschien hebben we bij Pegasus een paar jeugdigen die ‘fair-cheer-
leaders’ willen worden?  
 
“Je kind is geen Messi!” 
“Als je je ouders een paar regels mocht geven, welke zouden dat dan 
zijn?” vraagt Jochem van Gelder in een YouTube-filmpje aan jonge 
voetballer Owen. Owen is heel stellig: “Je kind is geen Messi!”. “Ik 
weet zelf heus wel wat ik moet doen,” zegt waterpolo-er Mauro.  
 
Zoals hij als geen ander kan, ontlokt van Gelder zijn gasten onder 
vier ogen confronterende uitspraken over het gedrag van hun 
ouders. Maar wat de kinderen niet weten is dat hun ouders via de 
verborgen camera meekijken. Die schudden verbaasd het hoofd bij 
de uitspraken van hun kinderen: “Zeg ik dat echt? Nee, dat zeg ik 
toch niet?”  
 
DO try this experiment at home. Maar kom vooral lekker enthousiast 
aanmoedigen in de Ark. Want de tribunes zitten nooit vol genoeg! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als je moeder je mamager wordt 
Ouders langs de lijn  
 

Weten jouw ouders eigenlijk wat er precies gebeurt binnen de 

lijnen? Via www.volleybalmasterz.nl kunnen ze kennis opdoen 

over volleybal (met foto’s en filmpjes) en oefenen met spelregels 

met een oefentoets. 
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Maar wat de kinderen niet weten is dat hun ouders via 

de verborgen camera meekijken. Die schudden verbaasd 

het hoofd bij de uitspraken van hun kinderen: “Zeg ik 

dat echt? Nee, dat zeg ik toch niet?”  

 
  

Heb jij ook een mamager of een papager thuis? Laat ze dan het 

YouTube-filmpje met Jochem van Gelder zien. Het heet 

‘Denken ouders en kinderen hetzelfde over sportplezier?’ en is 

een mooie aanleiding voor een gesprekje. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7-ILWisrRAhXEuBQKHYqzA4YQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DgU42_U9eHlU&psig=AFQjCNGJJlXUyqVnQdWUtKiuaXGMnmqEog&ust=1484773545810939
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In welke hoedanigheid ben je momenteel betrokken bij 
Pegasus?  
Als mede-organisator van het Pegasus jeugdkamp en als aandachtig 
toeschouwer van Pegasus Heren 5. 
 
Waar ben je aan te herkennen? 
Aan mijn groene Heyendaaltrui . 
 
Sinds wanneer ben je lid van Pegasus? 
Sinds 2013. 
 
Wat doe je precies voor de vereniging? 
Ik heb afgelopen jaar het jeugdkamp georganiseerd samen met 
Serra, Yolanda, Joost en Bas en met nog veel meer vrijwilligers die 
geholpen hebben tijdens het jeugdkamp.  
 
Wat is het leukste dat je heb meegemaakt bij onze club? 
Het jeugdkamp natuurlijk: het enthousiasme van onze jeugd en de 
vele vrijwilligers die mee kwamen helpen. En het kampioenschap 
met Heren 5. 

 
Waarom je vrijwilliger zou moeten worden? Omdat je 

dan naar de vrijwilligersbbq mag natuurlijk. 

 

Waar ben je trots op? 
Dat ik deel mag uitmaken van een grote groep mensen die Pegasus 
een nog leukere vereniging maken met alle activiteiten rondom het 
volleybal. En op het feit dat de jeugd die aanwezig was tijdens het 

jeugdkamp zo enthousiast overal aan meedeed.  En bijna meteen 
ging slapen als ze dat moesten. Of niet Faysal? ;)  
 
Waarom zou iedereen vrijwilliger bij Pegasus moeten worden? 
Omdat je dan veel enthousiaste en leuke (mede)vrijwilligers leert 
kennen waarmee het leuk is om te volleyballen, een ice tea green te 
drinken of een activiteit te ondernemen. En omdat je dan naar de 
vrijwilligersbbq mag natuurlijk. 
 
Wie zou er volgens jou ook genomineerd moeten worden en 
waarom? 
De leden van de scheidsrechterscommissie. Ik vind het knap dat het 
ze elk jaar weer lukt om voldoende vrijwilligers te vinden voor een 
taak die de meeste leden niet zo leuk vinden om te doen.  
 

 
  

Nominatie vrijwilliger van ‘t jaar 
Jeugdkampcommissie – Guus van den Elzen 
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