
jaargang 25, nummer 5 SWITCH pagina 15

De geschiedenis van ………………… 
ons clubblad (deel 1)

Over enkele maanden bestaat onze club 25 jaar. Daar 
heeft  Ad in nummer 2 van dit jaar al “iets” over ge-
schreven. Op de van hem bekende wĳ ze!!
In hetzelfde nummer staat een oproep op de pagina 
van de voorzitt er. Wie weet nog wat van het verleden? 
De redactie is op zoek naar feiten en foto’s.
Als oud-bestuursleden weten Tineke en ik natuurlĳ k 
heel veel van de club. Maar het aardige is dat wĳ  in het 
bezit zĳ n van alle clubbladen, dus vanaf het begin. En 
het lĳ kt me erg leuk om over de geschiedenis daarvan 
te gaan schrĳ ven. Ik heb mezelf de opdracht gegeven 
om daarvoor elk exemplaar door te nemen. We zien 
dan vanzelf wel welke feiten ter tafel komen.

Hoewel NUOVO al op 5 mei 1987 of-
fi cieel is opgericht, kwam het eerste 
clubblad pas in september uit. Een naam 
was er niet en de voorkant was in elkaar 
geknutseld door de eerste redactie: Wil-
lem van Walraven, 
Ad Snĳ ders en Hans Grande. Hiernaast 
is dat te zien, tenminste, dat hoop ik.
Onderin zĳ n de namen DUNO en VOL-
LEYTREFFERS verknipt te lezen.
De redactie schrĳ ft  zelf van “fröbelwerk” 
en “broddelwerk” vanwege het 
gebrek aan voldoende voorbereiding-
stĳ d. De krant werd bĳ  Ad op school in
elkaar gezet. Dat wil dus zeggen: groten-
deels getypt, veel knip- en plakwerk,
gestencild, geraapt en geniet. En naar ik 
meen, meestal op zondagmiddag.

Natuurlĳ k is er een prĳ svraag uitgeschreven voor het 
bedenken van een naam en een mooie omslag. Daar-
over later meer. 
Nu even naar de inhoud kĳ ken. Op de eerste pagina 
behalve de namen van de redactie, ook de samenstel-
ling van het bestuur. Henk Bos was de eerste voorzitt er, 
wie kent hem nog? Tineke was de eerste secretaresse, 
met een fout geschreven achternaam. Dat werd in de 
tweede editie al hersteld. Met Mees van Wĳ ngaarden, 
Alfred Bonte, Henk Deering, Ad Snĳ ders, Hans Grande 
en Rob Baten was het bestuur nog niet helemaal voltal-
lig. Voor Jeugdzaken was nog niemand gevonden.
Wat opvalt is dat vrĳ wel elk bestuurslid een stuk mocht 
(of moest?) schrĳ ven. Zo is er een pagina met de tea-
mindeling. Ik kan je zeggen: heel erg leuk om te zien. 
Dames 1 speelde in de derde divisie! En bĳ  de 9 namen 
zie ik o.a. Joke Lambers, Ineke van Leersum en Liesbeth 
Renne. De laatstgenoemde is tegenwoordig bekend 
onder de naam Liesbeth Snĳ ders. En nog steeds in 
dames 1. Nou weet ik ook wel dat zĳ  een paar jaar weg 
is geweest, maar toch.
Heren 1 speelde tweede klasse en daarbĳ  staat ons aller 
Rini Brienen. En hĳ  is helemaal niet weggeweest! Dus 
al bĳ na 25 jaar in heren 1 van NUOVO. (Daarvóór ook 

al in DUNO heren1, maar daar gaat het hier niet om.)
Allerhande herinneringen komen boven bĳ  het lezen 
van alle namen. Hoewel ik toen nog geen lid was, ken 
ik er veel van omdat de meesten nog lid waren toen ik 
voorzitt er werd. 
Bĳ voorbeeld Hans Beumer, Joost Kanstein, Edo van 
Leersum en André van der Mark.
Onder aan de bladzĳ de van de V.S.T.Z. (tegenwoordig 
VSTJ), staat de volgende zin:
“Men hoeft  niet eens een kenner te zĳ n om te zien, 
dat er tóch nog wel de nodige knelpunten zĳ n. Op de 
volgende bladzĳ  daarover een toelichting.” Echter, die 
toelichting is nergens te bekennen! 
Bĳ  het wedstrĳ dprogramma werden de coaches voor 
de teams ook genoemd. De meesten werden gewoon 
aangewezen. Net als de tellers en de lĳ nrechters. Die 
laatsten natuurlĳ k alleen bĳ  dames 1.
Ik zie ook de rubriek “Ik Set de Pen Up aan…..” Dit 
fenomeen heeft  het heel wat jaren volgehouden. Er zĳ n 

zelfs leden die meerdere keren aan bod 
zĳ n geweest
Een clubblad zonder adverteerders kan 
niet. Dat zou de vereniging te veel gaan 
kosten.
Voor de eerste editie werden de ad-
verteerders van DUNO en VOLLEY-
TREFFERS bĳ  elkaar gevoegd. En wat 
valt dan op? Drie van de huidige ad-
verteerders stonden toen ook al in. Ik 
weet (nog) niet of zĳ  alle tussenliggende 
jaren gebleven zĳ n, maar waarschĳ nlĳ k 
vieren zĳ  binnenkort ook het 25-jarig 
advertentiejubileum in het clubblad 
van NUOVO: de Citadel, autobedrĳ f 
W. Klaassen & Zn en Cock Aalders. Ik 
zal nog uitzoeken of zĳ  inderdaad alle 
jaren gebleven zĳ n. Als dat zo is, mag 

het bestuur wat mĳ  betreft  daaraan wel enige aandacht 
besteden. (Het gaat dus om de NUOVO-tĳ d!)

In het tweede clubblad lees ik dat de redactie uitge-
breid is met Henk van Loenen, Alfred Bonte en Leida 
van de Bos. Laatstgenoemde is ook in het bestuur 
opgenomen voor de Jeugdzaken.
Bĳ  “Redactioneel” lees ik o.a.: “Helaas weer een 
enigs zins geïmproviseerd krantje. Niet wat betreft  de 
hoeveelheid, maar wel wat betreft  de inhoud. Wĳ  reali-
seerden ons te laat dat het programma voor dinsdag 3 
nov. nog niet bekend was en dus moest de krant weer 
haast je repje in elkaar gezet worden.” Tĳ dsdruk dus. 
Een nog steeds bekend fenomeen. 
Het eerste feest werd ook al aangekondigd: “KOMT 
ALLEN NAAR HET FEEST VAN VRĲ DAG 30 OCTO-
BER.” Maar ook: “KOMT ALLEN NAAR DE LEDEN-
VERGADERING OP 25 NOVEMBER. Er wordt over U 
beslist!!!”
Dat is duidelĳ ke taal. 
Heel erg grappig vind ik de aankondiging van een 
ledenvergadering voor DUNO een eindje verderop in 
het clubblad. Dat had een formele reden. Daarom staat 
er in de uitnodiging o.a.:
“Het zal duidelĳ k zĳ n dat het Bestuur van de Volley-

fi cieel is opgericht, kwam het eerste
clubblad pas in september uit. Een naam 
was er niet en de voorkant was in elkaar 
geknutseld door de eerste redadadadadacccctc ie: Wil-
lem van Walraven,
Ad Snĳ ders en Hans Grannnnnde. HiHiHiHHieeeere naast 
is dat te zien, tetetetetenmnnn inste, dat hhhhhooooooooooppp ikikikikik.
Onderin zĳ n ddddde nanananaamen DUDUDUDUDUNONONONOO en VOL-
LEYTREFFERRRRRS verkrkrkrkrkniptptptptt ttt t teeee e lezen.
De redactie scscscscschrĳ ft  zelllelelf ff ff vvvvav n “ffröööööbbellwl erk” 
en “broddelwwwwwerk” vvvvvanananananwewewewew ge hhh hhet 
gebrek aan vvoldoenenenenendddded  voorrbrrr ereiding-
stĳ d. De krannnnnt weeeeerdrrrrr  bĳ  AAAddd dd op school innnnn
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gesteeenee cilddddd, , , , , geeeeerrrarr apppppt t t t enenenenenn gggggeniet. En naar iii iikkk kk
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Natuuuuuru lĳ k iiiiissss s er een p p p p prĳ svraag uitgeschreveeeeennn nn voor het 
bedenkkkkkeneeee  van eennnenen naam en een mooie ommsmmm lag. Daar-r-r-r-r-
over later mmmeeeeee r. 
NuNuNNu even naaaaaaraa  de e e e iiinii hoooooud kĳ ken. Op dedededede eerste papapapapagina 
beeeeehahahahahalvlvlvlvlve eee de nnnnnammmmmen vaanaa  de redactie, , , oooo k de sammmmmeneenenststelel-
linggggg van hhhhhhettettet bbbbbeeeese tuur. Henkkkkk Bos waaaasa  de eerste voorzitt er, 
wie kek nt hememememem nog? TTTiTT neeeeekekekekeke was ddddde eerste secretaresse, 
met eeeeee n fouttttt g g gggese chhhhhrrrrer veeeeen accccchternaam. DDaDatt we dddrd ii in ddde 
tweedededeee e ditieee ee alalalalal hhhhhersteeelee d. MMMMMetee  Mees van Wĳ ngaarden, 
Alfred Bononononontetttt , ,,,, Heeeeenknnnn  DDDDDeeringg,,, ,, Ad SSSSSSnĳ ders, Hans Grande 
en Rob Baten wasssss hh h h het bbbbbestuuuuuru  noogogg nnnnniet helemaal voltal-
lig. Voooooooooorrrrr JeJJeugugugggdzdzdzdzdzakakakakakenenenenen ww w wasaaaa  noooogo  nieeeeemandndndnd gevonden.
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zie ik o.a. Joke Lammmmmbebebebebers, Ineke van Leererererrsususususumm mmm en Liesbeth
Renne. De laatstgenononononoemeeee de is tegenwwwwwoordddddigigigigg bbbb bekekekekekeneeee d
onder de naam Liesbethhhhh SS SSSnĳnĳnĳnĳnĳ derererererss.s.ss E EEEEn nog steeds iii iin nnnn
dames 1. Nou weet ik ook wel dat zĳ  een paar jaar wegegegegeg 
is geweest, maar toch.
Heren 1 speelde tweede klasse en daarbĳ  staaaaaatatatatat onsnsnsnsns aa allller 
Rini Brienen. En hĳ  is helemaal niet wegggggggggeeeeweeeeeeeeeest! Dus
al bĳ na 25 jaar in heren 1 van NUOVO. ( ( ( ( (DaDaDaDaDaarvóór ook 

zĳ n geweest
Een clubblad zonder adverteerders kan
niet. Dat tt t zou de vereniging te veel gaan
kokokokok sten.
Voorrrrr d dd dde eeeee rsteeee e e editie werden de ad-
verteerdddddererererers ssss van DUNO en VOLLEY-
TRRRRREFEFEFEFEFFEFEFEFEFERSRSRSRSRS b bb b bĳ  ellklll aar gevovovoovoeegd. En wat 
vavavavavalt dan op? Dririririr e van dddedd  huuiuu dige ad-
verttttteeeeeeeeerders stststststononononondedddd n toooooen ooookoo  al in. Ik 
weet (nog) niet ofoffff zzz zzĳ ĳ ĳ ĳ ĳ  aaaaalle tussssss enliggende 
jaren gebleveneneeen zĳĳ ĳĳĳn,n,n,n,n, m m mmmaaaaaa r waaaraaa schĳ nlĳ k 
vieren zĳ  binneneneneenkort ooooooooo k hetttt t 25-jarig 
ddadve trtrttrtenee tiejubililililileueee m innnnn h h h h het cccccllllul bblad

van NUUUUOVO: de CiCiCiCitat deellll,l  aaaaautobeddrĳrĳrĳrĳrĳ f  
W. Klaaaassen & Zn en Cockckckkck A  aldededededers. Ik 
zal nog uitzoeken n ofofofffof zzzzzĳ ĳ ĳ ĳ ĳ  indddddeeeree dadadadadaad allllll e 
jajajajajaren gebleven zĳ n. A  ls dddddatatatatat z zzzzoooo o is, maaaag

hhhheh t bestuur wat mĳĳĳĳĳ  bebbb treft  daaraannn nn wel ennnnnigigigigige aandddddacht 
bbbebb stedennnnn. (H(H(H(HHet gaat dududuuus om de NUOOOVOOVO-tĳ ddddd!!)!!

In het tweede clubblad lees ik dat dde ee rerrrr dactttttieee uitge-
breid is met HHHHHenk van LLLoLL enen, Alfrrrrred BBBBBonteteteete e n Leida a aaa 
vavavavavan de Bososososos. Laatstgenononononoemde is ookkkk k in hetetetetet bbbbeeesee tuururururur 
opgenomen voor de ee e e JJeJ ugdzakkkkkeneeee .
Bĳ  “Redactioneeeeeel”l”l”l”l” lees ik o.a.:::: “““HeHHHH laaaaaas weeeeeeer r r r r een 
eniiiiigs s izizizizinsnsnsnsns gggg g ïïïïeïmproviseerd kraanaaa tje.e.e.e.e. Nieieieieiet wawawawawat t t tt betreftftftftft   dddedd  
hoeveelheid, maar wel wat bbbebb treftftftftft  de inhnhnhnhnhouououououd. WWWWĳĳ ĳĳĳ reali-
seerden ons te laat daaaaat tt t t het pprp ogrammmmmm a a aa a vovovvovoororororor dd dddiiinii sdag 3 
nov. nog niet bekenddndndnd wwwwwas enn nnn dus momomomomoesesesesestt de krant weer
haast je repje in elelelelelkkkkaar ggezettttt w w ww wororororordededededen.n.n.n.n ” TĳTĳTĳTĳTĳdddd d dsdruk k k k k dudddd s. 
Een nog steedsdsdsdsds bekenddd dd fenomememememeenenenenen. 
Het eerste feeeeeeeeeest werd dd ook allll aaa aaanananannggegg kondigggggd:d:d:d:d: “KOMT 
ALLEN NAAAAAAAARA  HETTTTT FEEEEEESTSTSTSTST VVVV VANANANANAN V VVRĲRĲRĲRĲRĲĲDDD DDAAAG 30 OCTO-
BER.” Maarrr o ok:  “K“K“K“ OMOMOMOMOMMMT TTTT ALALALALALLELELELELEN NAAR DE LEDEN-
VERGADERRRRRINNNNNG G G G G OPOOOO  25 NOVEMBERERERERER. Er wordt over U 
beslissst!t!t!t!t!!!!!!!!!!!”””””
DaDaDaDaDattttt isisisisis duidelĳ ke taal. 
HeHeHHeHeel erg grappig vind ik de aankondiging van een 
lelelelelededddd nvvvvverereerergagggg dering voor DUNO een eindje verderop in 
het clllcllubububububbllladadadadad. . Dat had een formele reden. Daarom staat 
er in de uitititititnonnnn dididididigigg ng o.a.:
“Het zal duidededededelĳĳĳĳĳ k k  k zĳ n dat het Bestuur van de Volley-
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balvereniging DUNO geen tot weinig belang hecht aan 
de opkomst van leden voor deze vergadering.” En het 
bericht wordt afgesloten met: “Niet tot ziens dus”.  Je 
zou bĳ na denken dat veel leden dat nog steeds in het 
hoofd hebben, gezien de zeer matige opkomst bĳ  de 
huidige ledenvergaderingen.
Staat er nog meer leuks in nummer 2? 
Ja, het geboortekaartje van Renë van der Mark waarop 
ook Bastrid te zien is. Maar dat is alleen grappig voor 
ingewĳ den.
En Henk van Loenen opent een rubriek “Strikt Privé” 
Hĳ  heeft  dat een paar jaar volgehouden.
Een groot deel van het tweede nummer is gevuld met 
de eerste versie van het huishoudelĳ k reglement. Gro-
tendeels nog steeds hetzelfde als nu.
In het decembernummer, dus nummer 3, zien we twee 
berichten: “VOLLEYTREFFERS: HISTORIE”…. en 
“Avé DUNO…” De eerste geschreven door Lammert 
de Boer, jarenlang de voorzitt er van genoemde vereni-
ging. Het tweede bericht van Ad Snĳ ders. Hĳ  sluit zĳ n 
stukje af met: “Eén ding is positief bĳ  dit gebeuren: we 
weten al wat we ervoor in de plaats krĳ gen!! Dat dit 
veel goeds nu al heeft  opgeleverd, geeft  de volleyballer 
moed.”

Ongetwĳ feld doelde Ad op het aantal kampioenen na 
de eerste competitiehelft . Ja, dat bestond toen! Ons 
heren 1 was na 11 wedstrĳ den kampioen in de tweede 
klasse en mocht dus naar de eerste klasse. Maar ook 
heren 3, jongens A, jongens B, meisjes A, meisjes B èn 
meisjes C werden kampioen. Geweldig toch?
Het kampioenschap van heren 1 was voor Edo van 
Leersum aanleiding om de teamleden onder de loep te 
nemen. Op de van hem bekende wĳ ze beschrĳ ft  hĳ  de 
kwaliteiten van alle spelers, inclusief van zichzelf en 
de coach Willem Knap. Ondertekend met: “Ik ben het, 
Edo”. Het is een heel mooi stuk en het zou eigenlĳ k in 
z’n geheel afgedrukt moeten worden. Helaas, dat gaan 
we niet doen. Het is twee-en-een-half kantje en dat is te 
veel.
Even verderop staat “Wist u dat……………..” De naam 
van deze rubriek is in de loop der jaren wel een paar 
keer veranderd, maar de intentie is hetzelfde: aardighe-
idjes voor ingewĳ den. En wat zie ik ook nog? “Standen 
en kommentaar”! Van wie?? Van Ad natuurlĳ k!!

Tot de volgende afl evering, 

Krĳ n van Zwieten

Algemene Ledenvergadering 16 november 2011
Het bestuur nodigt de leden van de vereniging op voor de algemene 
ledenvergadering.
De vergadering begint om 20.00 in basischool de Dorendal aan de 
Bachlaan 23 in Doorwerth.
Korte samenvatt ing van de agenda:

    * jaarverslagen van de secretaris en de verschillende bestuurscom-
missies
    * Jaarrekening 2010-2011
    * Nieuwe teamkleding en clubkleuren

De agenda en bĳ horende stukken zĳ n te downloaden van de Nuovo-
site onder Downloads in de categorie Algemene Ledenvergaderin-
gen.

Tot 16 november

Meer informatie: Ad Snĳ ders
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De geschiedenis van……………….
ons clubblad (deel 2)

De oplettende lezer weet nog dat ik de vorige keer 

schreef over een prijsvraag voor de naam en de om-

slag. Daar wil ik nu mee beginnen.

Enkele creatieve leden waren vol passie aan het ont-
werpen geslagen. De voorgestelde namen die ik heb 
kunnen lezen zĳ n: Overspel(2x), Netwerk(2x), de 
Sprong,  NUOVOFOON, Switch, Transfusie, Nieuws 
van NUOVO. Omdat de Bennekomse volleybalvereni-
ging CTB/de Springer de naam “Netwerk” al in ge-
bruik had voor hun clubblad, werd die naam voor de 
prĳ svraag geschrapt.

Ik laat hieronder enkele omslagen zien.

Dit zĳ n ze dus niet allemaal. Ik heb een keuze gemaakt. 
Inmiddels weet iedereen dat ons clubblad SWITCH 
heet. De keuze daarvoor beschrĳ ft  Hans Grande als 
volgt: “De voorkant is uiteindelĳ k geen uniek ont-
werp van 1 persoon. De naam SWITCH werd door het 
bestuur en de sectie publiciteit als leukste ervaren. De 
volleyballers van NUOVOFOON als plaatje kwam het 
origineelst als ontwerp over. Anita en Ad hebben hier 
een combinatie van gemaakt.” 

Anita is Anita van der Staaĳ , een aanvulling voor de 
redactie. Inmiddels dus zeven personen! Wat opvalt is, 
dat de gekozen tekening van “Transfusie” komt en dus 
niet van het door Hans genoemde NUOVOFOON. He-
laas staat er niet bĳ  van wie alle inzendingen zĳ n. Maar 
uit zeer betrouwbare bron weet ik dat de naam bedacht 
is door onze Karin. We zĳ n er trots op. 
Deze voorkant heeft  het heel lang volgehouden, 
namelĳ k tot en met nummer 3 van 2004. Dat wil 
zeggen, met af en toe een hele kleine wĳ ziging. En 
we hadden ook een fl ink aantal jaren een speciale 
kerstvoorkant. Vanaf nummer 4 van 2004 kwam er een 
andere tekening, maar daarover later meer.

In deel 1 schreef ik ook iets over onze gewaardeerde 

adverteerders. Inmiddels heb ik daar onderzoek naar 
gedaan. Dat wil zeggen, even alle advertentiepagina’s 
van alle jaargangen snel doorgnomen. Daaruit blĳ kt dat 
Cock Aalders alleen in 1987 adverteerder was. Later is 
die uitstekende bakker weer teruggekomen, maar dat 
telt natuurlĳ k niet voor een jubileum. 
De Citadel is elk jaar gebleven. Weliswaar met wis-
selende eigenaren en gedurende 1990 en 1991 onder 
een andere naam (De Broodjesexpres), maar daarmee 
wilden zĳ  hun broodjes onder de aandacht brengen. Ik 
vind dat de Citadel meetelt voor het jubileum, maar het 
aan het bestuur om de defi nitieve beslissing te nemen. 
Geen discussie kan er zĳ n over autobedrĳ f W. Klaas-
sen & Zn. Dit bedrĳ f staat dus straks 25 jaar in het 
clubblad van NUOVO!! Uiteraard is de vormgeving in 
de loop der jaren aangepast. Daar kan wel een bos bloe-
men naar toe, lĳ kt me.
Natuurlĳ k zĳ n er andere adverteerders die ons al heel 
lang gesteund hebben, maar daar gaat het nu even niet 

om. Toch noem ik er één en dat is Hezo, het bedrĳ f 
van John Hermsen, speler van heren 3. Waarom noem 
ik die? Omdat die advertentie vele jaren een bron van 
ergernis was voor de drukkers. Namelĳ k één derde 
pagina pikzwart met een paar witt e lett ers. Pas na 
vele jaren werd dat aangepast, met veel minder zwart. 
Natuurlĳ k waren we wèl blĳ  met de fi nanciële onder-
steuning!

Bĳ  het bekĳ ken en doorlezen van de clubbladen viel 
mĳ  onder andere op dat er in het begin helemaal geen 
datum van de editie werd opgenomen. Wĳ  hebben zelf 
op de buitenkant een nummer gezet om de volgorde te 
kunnen bepalen. Het eerste blad was dus “1 – 1987” en 
het tweede vanzelfsprekend “2 – 1987” enz. Pas in het 
vierde nummer van 1988 vond de redactie het kennelĳ k 
verstandig om de tĳ d te duiden. Alleen stond er achter 
“jaargang:” het getal 88. Dat had natuurlĳ k het getal 2 
moeten zĳ n. Pas in nummer 4 van 1989 is deze “fout” 
hersteld.

In het januarinummer van 1988 zie ik onder andere het 
jaarverslag van de VSW. Dat komt, omdat het vereni-
gingsjaar in die tĳ d liep van januari t/m december. Erg 
onhandig.
Maar goed, dat jaarverslag is geschreven door ons 

ON als plaatje kwam het 
nita en Ad hebbbbbbbbbbbbbbbbbbeneeeeeeeeeeeeeeeeee  hhieieeieieieieieieieieiei r rrrrrrrr rrrrrrrr

en aanvuuuuuuuuuuuullinnininninninnnininnnnnng g ggg g ggggggggg vovovovovovovovvoooovvvoooor de
personeneneneneneeneeenennn!     WaWaWaWaWWaWaWaWaWWaWaWaWaaaatttt ttttttttttt opvaaaaaaaaaaaaltltlttltltltltlttlttltl iiiiiiiii issssss, 
Transnsssnssssssssfufuffufufufufufufuffuf sisisiiiisisiiiiiiiiisie”e””e”e”e”e””e”ee””e”eeeee  kk k kkkkkkkkkkkkkkkkomoo t eneneneneneneneneenenenenen ddd d dd d d ddddddususuususususuusususususus 

mde NUNUNUNUNUNUNUUNUNUUUUOVOVOVOVOVOVOVOVOVOVOVOVOVOVVOVOOVOOOFOOOOOOOOOOOO OON. Heee-e-eee-eeeeee
e inzeeeeeeeeeeeeeeendddndndndndndddddddndinnnnnnnnngggeggggggggggggg n zĳ n. MaMaMaMaMaMaMaMaMMMMMMM ar 
t ik kkkkkkkk dat dedededededededededededeededeee nnnannnnnnn am bedededededdededededdeeeee acchththththththththhhhhh  
rotsssssssssssss op.p.p.p.p.p.p.p.p.p.pp.p.p.p. 

ang vovovovovvvvovvvovovovovvoolgggggggggggeheheheheheheheheheeheheheheeheehouououououououououoououoouououdededededededdedddedden, 
van 200000000000000000000000000444444444.444  DD D DDDDDDDD D DDDaaataaaaaaaaaaa  wwwwwwwilllllllllllllllllll 
kleine eeeeeeeeeeeeee wĳwĳwĳwĳwĳwĳwĳwĳwĳwĳwwwww  zzzigigigigigigiggigigigigigigiggiggggginininininininininiininninnnnini g. EEEEEEEEEEn nnnn
l jaren eenenenenenenenenenennnnnn s   s ss sssspepepepeepepepepepepepepepepeecicicicicicicicicciciciciciiiicc alalalalalalalalalalalalala eee eeeeeeeeeeeee
4 van 200444444444444444 kk k kk kk kk k k kk kkkwam erererererererrerererrererrere  eee e e ee e eeeeeeneeeeeeeeeeeeeeee  

er later meer.

er onze gewaardeerdededededededededededddddedee 

Natuurlĳ k waren we wèl 
steueueeueeeeeueeeueueueueueueueueueuninnnnnnnnnnn nggngggngng!!!!!!!!!!!!!!!

Bĳ  heheeeeeeeeheeeheeeeettt ttttt t tttt t bbbbebb kĳkĳkĳkĳkĳkĳkĳkĳkĳĳkĳkĳkkkĳkĳkĳ kkkkkkkkkkkkkkkkkennnnnnnnnnnnnn enn nnnnn doorle
mĳ  onded r anananananannananananannannnnndedededededededededdededededdededdere op dat e
dadaaaadddddatuttutummmmmmm vavvvvvvvvvvv n deddddddddddddd  eeeeeeeeeeeeeeeeeediididididididiidiiittttittttttttt e werd
oppppppppppp de bbuuuuubuuuuitenkakakakakakakaakkakakaaaantntntntntnttntnttntnntntnntn  eeneenenenenenenennennnennenennnn num
kuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneneneneeneeeeeeeee  bepalallalllallllllllllenenenenenenenenenenenn.. . . .. .. HHHHeHHHHHHHHHHHHH t eers
heeeeeeeeetttttttttt t twtttttttttttt eeeeeeeeeeeeeeeede vannnnnnnnnnnnnzez lllflllllllllllll spspspsppsppppspsppppreke
vierdddedddddddddddddd  nuuuumuuuuuuuuu meeeeeeeeeeeeeerrrrr rrrrrrrrrrrr vaaaaaaaaaaaan 1988 
veeevevevevevevevvevverstandndndndndnddnddndndndndndn ig oooooooooooooommm mmmmmmmmm dedeeeeeeeeeeeeeee t t tt t tttttttttĳĳĳĳĳĳĳĳĳ ĳĳĳddddd d d d dd ttttetttt  d
“jjjjjjjaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrgrgrgrrgrrrr ang:””” ”””””” hehehehehehheheheheheheheh tttttt ttttttt geggegegegegegegegegegegegegeeegg tal l lll l lll 8888 . D
moetenn z zzzzz zzz zz zzzzzzĳ nnn.nnnnnn  PPPPPPPPPPPPPPasasasasasassasasssassaasas iiiiiiiiiii innnnnnnn nnnnn numm
hersteteteteteteteteteeteteeeeellllldll ..........

In hhhhhhhhhhhhhhhhhetettttetettetettetetettettttet jjj jjjjjjjjjjanua iiriiiiiiinunununununununununununununummer van
jajajajajajajajajajajajajajaarverslalalalalalalalalalalalalaaaggggggg ggggg vvvvvavvvvv n de VSW. D
gigigigigigigigigiggigigigigg ngngngnngngngngngnngngngngnggsjaar in die tĳ d liep v
onhahahahahahahahahahhahhahahhahhandnnnnnnnnnnnnnn ig.
Maar goed, dat jaarversla
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aller Ad. Het is een tamelĳ k 
kritisch stuk dat begint met: 
”Zonder ook maar de illusie 
te hebben dat het gemiddelde 
verenigingslid ook maar een 
spatje interesse heeft  voor 
jaarverslagen,” ….enz. Hĳ  
beschrĳ ft  12 akties die bĳ  zĳ n 
taken hoorden. Maar ook een 
overzicht van de boetelĳ st 
met de namen van de teams 
er bĳ . Van elk team heeft  hĳ  
uitgezocht cq geteld hoeveel 
sets iedereen gespeeld heeft . In 
het verslag noemt hĳ  de namen 
van degenen met het hoogste 
en het laagste aantal sets.
Omdat hĳ  coach was van 
meisjes B en meisjes C zien we 
de individuele scores voor wat 
betreft  de serve (directe score, 
goede, foute) en aanval (idem). 
Moet dit wel in een jaarver-
slag?
Ad eindigt met: “Dat, wat ik als verslag van de VSW 
begon, dreigt nu uit te lopen in een verslaggeving van 
een persoonlĳ ke onhebbelĳ kheid. Al zou ik iedere 
coach willen aanraden bĳ  de wissels óók eens uit te 
gaan van dit soort “harde” gegevens i.p.v. de intuïtieve 
aanpak. Maar nu ga ik weer “betweteren” (altĳ d nog 
beter dan bedwateren), en op m’n oude dag begin ik 
te beseff en, dat me dat door velen niet (meer) in dank 
wordt afgenomen.”
Grappig, dat Ad toen al (januari 1988!!!!) over zĳ n oude 
dag schreef. Hĳ  was pas 48 jaar!! Nou, vooruit, bĳ na 49 
jaar.

In de SWITCH van maart(?) 1988 lees ik dat Henk van 
Loenen voorzitt er is geworden van de sectie publiciteit. 
En om zĳ n stempel onmiddellĳ k te drukken, intro-
duceert Henk vier nieuwe rubrieken: 
- de miniparade: speciaal gericht op en geschreven 
door mini’s
- de aanstorming: voor en door degene die tussen mini 
en maxi zĳ n
- Nuovo geinlĳ n: spreekt voor zich
- vraag en aanbod: voor alles wat jullie te leen, te koop 
en te huur hebben.
Ook nieuw was de LOTTO. Ja, ja, toen al! Rob Baten 
komt de eer toe dat hĳ  er mee begonnen is, nadat daar-
toe in de ledenvergadering besloten was. Er was een 
heus reglement opgesteld en dat staat afgedrukt in die 
SWITCH!

Opvallend is verder dat Anita van de Staaĳ  alweer 
verdwenen is als redactielid, maar de toenmalige 
voorzitt er Henk Bos er bĳ  kwam. Dat heeft  maar 1 
krant geduurd. Toen was Henk al weer verdwenen 
uit de redactie, evenals Willem van Walraven. Rianne 
Wieleman en Marco van der  Meĳ de kwamen er voor in 
de plaats.
En in die SWITCH, dus van mei(?) 1988, schrĳ ft  Minco 

Snĳ ders als jongeman van nog geen 18 jaar 
zĳ n eerste bĳ drage onder de titel: “Ze hebben 
allemaal wat”. In de jaren en jaren en jaren 
daarna bleef hĳ  schrĳ ven. Ook met andere 
titels. Ik kom daar volgende keer op terug!

Als slot van deze afl evering, net als bĳ  de 
eerste afl evering, iets over “Standen en kom-
mentaar” van Ad. Maar liefst zeven volle 
pagina’s. En met vol bedoel ik ook vol. Tot 
aan de randen!!

Tot de volgende afl evering, 

Krĳ n van Zwieten

Geschiedenis Switch
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betekent ook de standen bekommentariëren in het 
clubblad. Leuk werk, maar het kost soms wat tĳ d. Veel 
plezier ermee.” Einde citaat.
(N.B. men schreef in die tĳ d kommentaar met een “k”) 
Maar Brigit was het daar niet mee eens, dus kwam 
er van haar hand geen bĳ drage voor de Switch. En 
daarom kwam er toch weer een bĳ drage van Ad in de 
krant van oktober 1989. 

Een volgeplakte pagina met een korte tekst: ”Het is 
natuurlĳ k even behelpen, maar een krant zonder stan-
den leek mĳ  geen krant, ……..) 
Zie voorbeeld III

Het kwam niet over, want in de daaropvolgende krant 
wéér geen standen. Kennelĳ k vond de redactie ook dat 
het eigenlĳ k wèl moest, maar de manier waarop dat 
werd opgelost was niet erg fraai. Overal waar nog een 
beetje ruimte was, werd een stand geplakt.

Dat zie je op de pagina met ledenmutaties. (IV)

Misschien is het plaatje te klein om het goed te kunnen 
zien, maar tussen de namen van de opzeggingen van 
senioren en jeugd staat de stand van heren klasse 4. En 
rechts onder, bĳ  de lĳ st van nieuwe leden, de stand van 
heren klasse 5. En als je ogen heel goed zĳ n, zie je bĳ  de 
jeugd de aanmelding van Kay van Dĳ k!! Dat was dus in 
september 1989.
Maar deze manier vond de nieuwe redactie onder 
leiding van Hans Beumer toch niet zo’n goed idee, dus 

De vorige afl evering eindigde met:
“Als slot van deze afl evering, net als bĳ  de eerste afl e-
vering, iets over “Standen en kommentaar” van Ad. 
Maar liefst zeven volle pagina’s. En met vol bedoel ik 
ook vol. Tot aan de randen!!”
Misschien is het wel leuk om daarvan één pagina te 
laten zien. (I)

In maart van 1989 nam Marco van der Meĳ de de redac-
tie over van Henk van Loenen. Deze redacteur vond 
het nodig om kaders op de pagina’s aan te brengen. 
Natuurlĳ k moest Ad daar ook binnen blĳ ven, maar dat 
kostt e hem wel de nodige moeite. 

Dat kun je zien op voorbeeld II

Nu ik toch met de standen bezig ben, kan ik het meteen 
wel even over de geschiedenis daarvan schrĳ ven. Want 
als je denkt dat het maar een gewone bĳ drage voor 
het clubblad is, dan heb je het mis. Het heeft  heel wat 
voeten in de aarde gehad!!
Tot en met maart 1989 schreef Ad als bestuurslid wed-
strĳ dwezen deze commentaren op de standen. Dik-
wĳ ls met behoorlĳ k veel pagina’s. De laatste bestond 
bĳ voorbeeld uit acht pagina’s! Toen hĳ  in het bestuur 
opgevolgd werd door Brigit Gudde, was het voor hem 
vanzelfsprekend dat Brigit dat van hem over zou ne-
men. Ik citeer: ”En hiermee is uw ex-voorzitt er VSW 
aan het slot van het verhaal gekomen. Opvolgster Brigit 
hoef ik één ding niet meer uit te leggen: VSW 

Geschiedenis Switch
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twee kranten later werden de standen op twee pagina’s 
netjes afgedrukt, zonder commentaar trouwens. Ik 
vermoed dat Hans daarna aan Ad gevraagd heeft  om 
het standencommentaar weer op te pakken, want dat 
zien we eind 1990 weer verschĳ nen. En in de eerste 
SWITCH van 1991 begint Ad met: “Eigenlĳ k begin 
ik deze pagina met de grootst mogelĳ ke schroom; ik 
schĳ n in de vorige krant op een paar kwetsbare tenen te 
hebben getrapt.” 
In die periode ben ik begonnen als voorzitt er ad in-
terim, op 23 januari 1991 om precies te zĳ n. Eén van de 
eerste grote klussen was het opstellen van een sluitende 
begroting. Zo werd o.a. besloten om de drukkosten van 
de SWITCH omlaag te brengen, hoewel die eigenlĳ k 
helemaal niet zo hoog waren. Ik weet nog dat ik als 
mederedacteur Ad belde om te vragen of zĳ n bĳ drage 
over de standen al klaar was. Ad was al bezig en had 
een andere titel bedacht: “PSSST! Heeft  u ‘t ook al ge-
hoord?” Hĳ  had al drie volle pagina’s geschreven. Toen 
moest ik hem vertellen dat het maximaal vier pagina’s 
mochten zĳ n. De gevoelens daarover waren bĳ  Ad erg 
duidelĳ k en de vierde pagina begon daarom met: “Als 
deze bladzĳ  een ander aanzien heeft  dan de vorige drie, 
dan komt dat omdat ik intussen qua tĳ d en ruimte op 
rantsoen gezet ben.” 
In de daarop volgende editie schreef hĳ  alleen twee pa-
gina’s over de districtskampioenschappen van de mini’s 
in Eerbeek. De rest van de eindstanden hebben wĳ  als 
redactie gewoon op twee pagina’s geplakt.
Inmiddels was Hans Beumer gestopt met VSP en 

omdat er niet meteen een opvolger was, heb ik dat er 
toen maar bĳ genomen. En vanaf dat moment schreef ik 
zelf de commentaren bĳ  de standen. Dat heb ik volge-
houden tot en met juni 1994. Daarna drukten we alleen 
de standen af. Dat is zo gebleven tot juni 2004. De 
redactie was inmiddels in handen van Ingrid Gruĳ ters, 
Fea von der Heide, Liesbeth Snĳ ders en Ad Snĳ ders. 
Toen schreef Ad maar weer eens het commentaar bĳ  
de eindstanden van seizoen 2003-2004. En zoals jullie 
weten doet hĳ  dat nu nog steeds!! Zou hĳ  alle afl everin-
gen zelf ook bewaard hebben? 

Weet je wie de pagina’s ook helemaal vol schreef??
Dat was Minco. Ik schreef de vorige keer al dat hĳ  in 
mei 1988 was begonnen met ‘ZE HEBBEN ALLEMAAL 
WAT” Ik heb daar ook een voorbeeld van. (V)

Het leuke van die stukjes was, dat er een prĳ s te win-
nen was. Eerst was het een zak drop, later kwam daar 
een taart voor en soms beide. De eerste keer kon je 
een zak drop winnen als je op een papiertje aangaf dat 
je het stuk van Minco had gelezen. Eenvoudiger kan 
niet. In de volgende krant stonden drie winnaars. De 
volgende keren moest er wèl wat voor gedaan worden. 
Helaas voor Minco leverde dat niet zo veel inzenders 
op. Soms zelfs geen één! Uit teleurstelling daarover 
heeft  hĳ  zelfs een SWITCH overgeslagen. Maar daarna 
is hĳ  toch weer doorgegaan met schrĳ ven. In januari 
van 1991 begint hĳ  zĳ n stukje met: “Hello, helo, hallo. 
Weer een ze hebben allemaal wat in een nieuw jasje. 
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Oeps!!.....................Een foutje in de vorige afl evering.
Of heeft  niemand dat gezien? Ik wel natuurlĳ k. Wat 
was er dan niet goed? 

Nou, afb eelding 1 en 3 zĳ n hetzelfde, terwĳ l dat niet zo 
zou moeten zĳ n. Hoe komt dat dan? Dat is de schuld 
van Fred. Ben ik boos? Nee, natuurlĳ k niet! Hoe komt 
het dan? Dat zit zo: bĳ  de eerste twee afl everingen 
had ik de plaatjes zelf tussen de tekst geplakt. Maar 
die tekst stond niet in twee kolommen en dat wil de 
redactie nu juist wèl! Daarom moest Fred daar enorm 
mee aan de gang. Hĳ  vroeg mĳ  later om de plaatjes in 
een apart bestand als bĳ lage mee te sturen. Dan zou hĳ  
ze zelf wel invoegen. Dat heb ik gedaan en in de tekst 
heb ik aangegeven welk plaatje waar afgedrukt moest 
worden. En toen heeft  Fred per ongeluk twee keer 
hetzelfde plaatje gebruikt. Hĳ  heeft  er trouwens erg 
veel werk aan, heb ik begrepen. Het programma breekt 
de woorden namelĳ k dikwĳ ls idioot af en dat moet al-
lemaal handmatig hersteld worden. Ad schreef daar in 
zĳ n stukje “Geheugen, techniek en ander gedoe..” in de 
vorige SWITCH ook al over. 

Zo, nu weten jullie hoe het zit. Maar niet hoe die pagina 
er destĳ ds uitzag. Vandaar nu een tweede poging.

De tekst die er bĳ  hoort is: “Maar Brigit was het daar 

niet mee eens, dus kwam er van haar hand geen bĳ -
drage voor de Switch. En daarom kwam er toch weer 
een bĳ drage van Ad in de krant van oktober 1989. Een 
volgeplakte pagina met een korte tekst: ”Het is natu-
urlĳ k even behelpen, maar een krant zonder standen 
leek mĳ  geen krant, ……..”

De titel van mĳ n serie “De geschiedenis van…………
ons clubblad” dekt eigenlĳ k de lading niet. Het was 
beter om te schrĳ ven: “De geschiedenis van NUOVO 
aan de hand van ons clubblad” en daar is heel erg veel 
over te schrĳ ven. 
Toch wil ik nu graag iets nemen wat echt met het 
clubblad te maken heeft , namelĳ k het drukwerk. In de 
eerste afl evering heb ik daar al iets van geschreven, 
maar ik doe het nu van de hele 25 jaar.
Het begon dus in september 1987 bĳ  Ad op school, 
op de zondagmiddag. Dat kwam voor de redactie het 
beste uit. In mei van 1988 schrĳ ft  Minco zĳ n eerste “Ze 
hebben allemaal wat” en daarin gaat het vrĳ wel alleen 
over Henk van Loenen. Erg leuk, maar mĳ  viel de 
volgende zin op: “Zoals jullie misschien is opgevallen 
was de krant van de vorige keer heel anders gedrukt. 
Dit komt omdat hĳ  niet meer door de vroegere druk-
ker gedrukt is (ad snĳ ders) maar door die beruchte 
henk.” Omdat ik daar wat meer over wilde weten, ben 
ik op Henk afgestapt en heb hem gevraagd waar hĳ  de 
SWITCH gedrukt had. Hĳ  keek mĳ  aan en was een mo-
ment stil. Toen zei hĳ : ”Krĳ n, door deze vraag realiseer 
ik me dat ik al behoorlĳ k oud wordt. Ik heb geen idee!” 
Later heb ik het nogmaals gevraagd. Henk schudde 
slechts zĳ n hoofd. Daarom weet ik het dus ook niet. 
Maar het zou ook kunnen zĳ n dat Minco, die het zich 
trouwens ook niet kon herinneren, alleen maar bedoel-
de dat de krant er anders uitzag. En dat het drukken 
nog steeds bĳ  Ad gebeurde. Wie het zeker weet, mag 
het tegen mĳ  zeggen.

In januari 1989 schrĳ ft  redacteur Henk : “Dit keer een 
geheel gecopieerde “switch”. Mocht dit bevallen dan 
blĳ ft  de switch in de toekomst als copy bĳ  u in de bus 
vallen i.p.v. als gestencild blad. Dat zal u misschien 
niets interesseren, maar voor de redaktie is dit minder 
tĳ drovend.”
(lett erlĳ k citaat, dus inclusief de schrĳ fwĳ ze van des-
tĳ ds)
Was het toch te duur? Heeft  Henk een scheve schaats 
gereden? Was het bestuur niet op de hoogte? Vragen, 
vragen. Feit is dat Marco van der Meĳ de bĳ  de eerst-
volgende SWITCH al eindredacteur was en dat die 
SWITCH bĳ  de ATAK 
in off -set gedrukt was. 
Hĳ  had daarvoor de 
ruimte en de fi nan-
ciële middelen van het 
bestuur gekregen. De 
ATAK was destĳ ds een 
vrĳ willigersorganisatie 
in Renkum. De vader 
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van Marco was daar ook actief. 
Maar dat heeft  ook weer niet zo lang geduurd, want 
in de ledenvergadering van 22 november 1989 vond 
de meerderheid van de leden dat het te duur was. Het 
moest maar weer bĳ  Ad op school. Overigens werd 
toen ook besloten dat er per adres maar één clubblad 
bezorgd zou worden. Daar was niet iedereen het mee 
eens!! Maar het had allemaal met bezuinigingen te 
maken!! Waar heb ik dat meer gehoord??

Toch kwam het drukken niet weer bĳ  Ad, maar op een 
school in Arnhem. Dankzĳ  de contacten van Ingrid 
Gruĳ ters. Het gebeurde op een copyprinter en dat 
werkt vrĳ  snel. Hoewel het rapen en nieten wèl heel 
veel tĳ d kost! Het was goedkoper dan bĳ  de ATAK. 
Daarbĳ  moet wel bedacht worden dat de benzinekosten 
niet in rekening werden gebracht door Tineke. Zĳ  heeft  
tot juni 1995 het drukken voor haar rekening genomen. 
In het begin werd zĳ  geholpen door Henk Deering. 
Dat blĳ kt uit de redactionele bĳ drage in de SWITCH 
van december 1991: “De hele krant was drukklaar en 
Tineke zou met Henk Deering naar Arnhem om de 
krant te “draaien” toen bleek dat de copy-printer niet te 
gebruiken was.”

Het is niet meer te achterhalen hoelang Henk dat 
gedaan heeft . Overigens heeft  Truus Dörner het een 
paar keer overgenomen, toen Tineke aan huis gekluis-
terd was vanwege een afgescheurde achillespees. 
Tineke heeft  fi jne herinneringen aan het drukken bĳ  
de school. Het apparaat stond in de gang en ze maakte 
als het ware deel uit van het personeel. Ze kreeg koffi  e 
met gebak als er iemand jarig was en werd ook door 
de kinderen aangesproken als zĳ  hulp nodig hadden. 
Een hele leuke tĳ d! Maar….een of andere fi nancieel 
deskundige had berekend dat het goedkoper was als 
elke school z’n eigen kopieermachine zou hebben. Ook 
de directeur van de school van Ingrid geloofde dat. 
En daarom werd ons clubblad van juni 1995 geheel 
gekopieerd. Samen met Ingrid en Tineke ben ik uren 
daarmee bezig geweest. Om de haverklap liep dat ding 
vast bĳ  het drukken van 
de achterkanten van 
de pagina’s. De bla-
adjes werden te warm 
en plakten aan elkaar. 
En dat kan dus niet in 
zo’n apparaat. Daar-
om moest alles eerst 
afk oelen en daardoor 
lag de hele kamer vol 
papier. Zo ver mogelĳ k 
uitgespreid. Het was 
op z’n zachtst gezegd, 
geen succes. Dat werd 
het nog minder, toen 
de rekening kwam. Per 
afdruk 10 cent. (uit het 
guldentĳ dperk)

Dankzĳ  onze contac-
ten met de Hervor-

Geschiedenis Switch

Redactie: gedrukt niet te zien: deze versie is 

toch écht blauw

mde gemeente van Renkum, konden we terecht bĳ  de 
copyprinter van die kerk. En vanaf september van 1995 
heeft  Tineke samen met Cor van Hall onze SWITCH ge-
drukt. Naar mĳ n mening, in een hoge kwaliteit. Alleen 
foto’s gingen wat lastiger. Desondanks kwam er vanuit 
de VSP behoeft e om de SWITCH te laten drukken bĳ  
een echte drukkerĳ  en dat werd ABT Repro BV uit 
Velp. Nu moest de kopĳ  digitaal worden aangeleverd. 
Dus het gewone knip- en plakwerk was verleden tĳ d. 
Niet iedereen was daar gelukkig mee, zoals Ad en 
ikzelf. Ook de manier waarop het met Cor van Hall is 
gecommuniceerd verdient geen schoonheidsprĳ s. Ad is 
daarvoor nog wel bĳ  Cor geweest en het is uitgepraat, 
schrĳ ft  hĳ  in de editie van januari 2005. Overigens werd 
met ingang van de digitale versie gekozen voor een an-
dere voorkant. In plaats van de twee getekende, sprin-
gende volleyballers zien we een gestileerde afb eelding 
van Kay van Dĳ k. Tot nu toe de enige international die 
zĳ n opleiding begon bĳ  NUOVO.  Die voor-kant is wel 
bekend, maar ik druk hem toch af.

Zoals je kunt zien is hĳ  strakker van vorm dan de hui-
dige. Die vind ik wat vaag.

Overigens zĳ n de lett ers op de voorkant in de loop der 
jaren ook nog wel eens veranderd, maar daar wil ik 
eigenlĳ k geen overzicht van geven. Te veel in details 
treden, verhoogt de leesbaarheid niet.

Nog één bĳ zonder gegeven wil ik je niet onthouden: 
in december 2004 ontving Liesbeth een doos met de 
SWITCH in klein formaat A5 en ook nog in lichtblauwe 
kleur. Die gingen terug, want dat was te klein. Daarna 
kwam het goede formaat, maar weer in lichtblauw. 
Vanwege de tĳ d is dat maar geaccepteerd. 

Een stukje terug heb je kunnen lezen dat er bezuinigd 
moest worden op het maken van de SWITCH. Eén ding 
is zeker: vroeger hielden we altĳ d geld over. De adver-
tenties brachten meer op dan het maken kostt e. Sinds 
2004 is dat niet meer voorgekomen!!
Dat was het voor deze keer. Je ziet, ook aan het druk-
ken zit een hele geschiedenis!

Tot de volgende, laatste, afl evering, Krĳ n van Zwieten
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De geschiedenis van…………………
ons clubblad (deel 5, de laatste)

Zoals iedereen wel weet is 5 mei 1987 de dag van de 
oprichting van NUOVO en was 5 mei 2012 dus een his-
torische dag. Op het moment dat je dit leest, is die dag 
geruisloos voorbĳ  gegaan. Maar als het goed is staat het 
feest  voor het 25-jarig bestaan nog te wachten. 
In ieder geval wordt (of is) het jubileum gevierd. Dat 
hebben we al meer gedaan.
In de SWITCH van maart 1992 schreef ik in het stukje 
van de voorzitt er: ”Op 5 mei a.s. bestaat Nuovo 5 jaar. 
Het leek ons een goede zaak om naar aanleiding daar-
van iets te organiseren. Er is een lustrum-commissie 
ingesteld, die het een en ander aan het uitwerken is.” 
Ik weet dat daarin Brigit Gudde en Joost Kanstein 
plaats hadden genomen. Brigit heeft  daar heel veel aan 
gedaan en Joost had vooral de leiding van het toernooi 
op de velden van Redichem. Door mĳ n contacten kon-
den we daar gratis terecht. ’s Morgens was er een groot 
spektakel voor de jeugd en ’s middags dus een buiten-
toernooi. (Tĳ dens ons 20-jarig jubileum heeft  Brigit de 
beelden nog laten zien.)
’s Avonds stond een barbecue gepland, geheel ver-
zorgd door de toenmalige sponsor van dames 1: T & T 
Catering uit Arnhem. (Later theeschenkerĳ  De Zalmen 
in Doorwerth). De buren van Ingrid Gruĳ ters, Ton 
en Thea Aalders. Het was al weken prachtig weer in 
Nederland, lees ik in de SWITCH van juni. Toch werd 
er regen voorspeld en vrĳ dagavond viel er regen. De 
volgende dag was het echter toch weer prachtig. En 
toen Ton en Thea aan het eind van de middag kwamen 
en zeiden dat ze een groot zeil meegenomen hadden, 
moest ik daar wel om lachen. Hoezo regen? We had-
den zelfs zitjes gemaakt op het veld. Toch werd het zeil 
opgezet en om kwart voor acht begon het me toch te 
regenen!! Niet normaal meer. De afvoerputt en konden 
het water niet aan. De sfeer werd er alleen maar beter 
van. Wat een plezier. Met een lange stok werd het zeil 
omhoog gehouden, zodat de regen er af kon lopen. 
Onder de bezielende leiding van Ad, staande op een 
tafel, werd het ene lied na het andere gezongen. De-
genen, die er bĳ  waren weten het ongetwĳ feld ook nog 
wel.

Zo rond de voorbereidingen van het feest, vonden er 
ook gesprekken plaats met Joost Kanstein. Hĳ  was 
in de beginjaren van NUOVO een prima trainer van 
dames 1, maar had de ambitie om meer met jeugd te 
gaan doen. Hĳ  wilde daarvoor een cursus gaan volgen 
en in combinatie daarmee werd hĳ  door ons aangesteld 
als technisch coördinator voor de jeugdtrainingen. Het 
heeft  niet zo mogen zĳ n. Joost was hartpatiënt en had 
eind 1990 al een forse operatie ondergaan. Toch kwam 
zĳ n overlĳ den in augustus ’92 totaal onverwacht. Een 
slag voor Brigit en zoon Bram, maar ook voor onze 
club.

Het eindtoernooi was zo goed bevallen, dat we een 
jaar later, op 19 juni 1993, weer bĳ  Redichem te gast 

waren. Geen last van regen deze keer en met weer een 
barbecue van T & T Catering. In een terugblik schrĳ f ik: 
“Jammer was het dat een paar leden nogal laat voor het 
eten kwamen. Daardoor was er voor hen wellicht iets 
te weinig over. Misschien dat een paar anderen wat te 
veel hebben genomen.” Dit is wat eufemistisch uitge-
drukt, weet ik nog wel. Er was nauwelĳ ks iets te eten 
over. We besloten daarom om het de volgende keer 
anders aan te pakken. Het ging onder redelĳ k strakke 
leiding van mĳ  en ik word daar nog regelmatig aan 
herinnerd.
Toen we van het toernooi een traditie wilden maken, 
kwam Henk Deering met het voorstel om het toernooi 
met ingang van 18 juni 1994 het “Joost Kanstein Toer-
nooi” te noemen. Na toestemming van Brigit is dat ook 
zo gegaan en tot op heden is dat zo gebleven.
Het weer zat niet altĳ d mee. In 1995 was het zo slecht 
dat we niet op de velden mochten. Dat hoorden we pas 
op woensdagavond, Maar we hadden zelf ook heus wel 
in de gaten dat het veld erg beschadigd zou worden. 
Gelukkig konden we in de Rĳ nkom terecht. Dankzĳ  de 
medewerking van de toenmalige beheerder, Wil Kwast, 
konden we het toernooi toch spelen. Waarom niet in 
Doorwerth? Nou, het programma was gemaakt voor 
vier velden en in Doorwerth zĳ n er … Juist en daarom 
ging het niet.
In 1996 was het weer gewoon bĳ  Redichem. En toen 
kwamen er opmerkingen over het gras dat toch eigen-
lĳ k wel glad was. André van der Mark informeerde hier 
en daar naar mogelĳ kheden van een toernooi op zand. 
Maar dat was onhaalbaar vanwege de hoge kosten.
En toch………..

In 1997 bestond NUOVO 10 jaar èn werd het Doren-
weerd College gebouwd. Wat heeft  dat met elkaar te 
maken? Wel, voor het bouwen van de school moest er 
eerst veel gegraven worden. En laat dat zand nou op 
de parkeerplaats bĳ  de sporthal liggen! Voor Liesbeth 
Snĳ ders was het duidelĳ k: even opschuiven dat zand 
en klaar is Kees. Het mocht van de gemeente. 
Er zaten wel redelĳ k veel stenen in het zand, waardoor 
er hier en daar een paar kapott e knieën te zien waren. 
Maar de pret was groot!
De jubileumviering vond plaats op 14 juni, met ook nog 
een feestavond in de kantine van Trudy.
Ook op 15 juni werd een toernooi gehouden met vrĳ e 
inschrĳ ving. Daar moest wel voor betaald worden. 
Maar er was helaas weinig belangstelling voor. Toch 
gebeurt het nog steeds elk jaar, maar de deelname is nu 
gratis.
Het jaar daarna was de school klaar en het zand weg. 
Maar het was, ondanks de stenen, zo goed bevallen dat 
er naar zandsponsors is gezocht. En die werden gevon-
den, zĳ  het met veel moeite. Ook het afvoeren van het 
zand was nog niet zo eenvoudig. Gelukkig hadden we 
wel een schoon-zand-verklaring. Uiteindelĳ k raakten 
we het wel kwĳ t.

In die tĳ d waren Chantal en Saskia van Oord lid van 
NUOVO. Hun vader was ook naar het eindtoernooi 
komen kĳ ken en was zo enthousiast dat hĳ  beloofde 
om het volgende jaar het zand te laten komen! En dat 
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deed hĳ  vĳ f jaar. Het zand konden we kwĳ t aan Karel 
Hooĳ er, die het als vulzand kon gebruiken. Als tegen-
prestatie stuurde Karel op vrĳ dag een sjofel om het 
zand te verspreiden. 

Dit ging goed tot en met 2003. Toen verlieten de dames 
van Oord onze vereniging en dus stopte hun vader ook 
als sponsor. Een groot probleem dus. Ik ben met Karel 
gaan praten. Dat kon eenvoudig, omdat hĳ  bĳ  mĳ  op 
donderdag traint. Gelukkig had Karel nog wel ergens 
zand liggen! Later moest hĳ  het zelf eerst kopen. Al met 
al hebben we dus vanaf 2004 zand van Karel. De laatste 
jaren moet NUOVO zelf een deel van het zand betalen. 
Dat is logisch, gezien de hoge kosten van het zand. 
Maar we mogen de bĳ drage van Hooĳ er niet onder-
schatt en!

Dit is de laatste afl evering van “De geschiedenis 
van…….”
Waren er geen onderwerpen meer? Meer dan genoeg, 
maar aan alles komt een eind. Ik schrĳ f dus niet meer 
over:
� de NUOVO-vlag die tĳ dens de ledenvergadering 

op 30 november 1988 voor het eerst te zien was; 
geheel zelf gemaakt door Rianne Wieleman en nog 
steeds in gebruik!

� de regelmatig terugkerende stukken over contribu-
tieachterstand van onze penningmeesters Mees van 
Wĳ ngaarden, Sandre Wurster, Rob Baten en Aart 
Hartman. Tegenwoordig is dat niet meer aan de 
orde vanwege de machtigingen. Gertjan heeft  alles 
in eigen hand.

� de tamelĳ k snel wisselende samenstelling van het 
bestuur in de eerste jaren van NUOVO.

� de Lott oberichten van Rob Baten, Albert van de 
Wollenberg en Ad Snĳ ders.

� het feit dat de destĳ ds zeer bekende trainer Pierre 
Matt hieu bĳ  onze maandagrecreanten speelde.

� de kerstbakken actie van dames 1 en Koninginne-
dagactie van heren 1, aangevuld met mensen uit 
andere teams.

� het feit dat NUOVO in het seizoen 1989/1990 aan 
de competitie deelnam met 4 damesteams, 

� 7 (!) herenteams, 5 meisjesteams en 2 jongensteams. 
� de rubriek “In de Schĳ nwerper”, waarin jeugd-

leden zich door middel van het beantwoorden van 
vragen aan de rest van de club voorstelden.

� het feit dat er eind 1993 dertien nieuwe scheids-
rechters bĳ  kwamen.

� de rubrieken “Wist u dat…” en “Douchekop 
geruchten” en “ ’t Schĳ nt dat…….maar of dat al-
lemaal waar is????”

� het steeds maar weer terugkerende probleem met 
de opkomst van de tellers.

Enzovoort, enzovoort, maar dat doe ik niet. Ik heb er 
wel twee collages van gemaakt. Die zie je hiernaast

Wie heeft  er in de 25 jaar van NUOVO het meest in het 
clubblad geschreven?
Ik heb het niet geteld. Dat is echt veel te veel werk. 
Maar ik heb wel een indruk, die waarschĳ nlĳ k juist is.
Op de afgetekende eerste plaats staat Ad Snĳ ders. On-

mogelĳ k om in te halen. Daarna komen Minco Snĳ ders 
en  ik zelf op de tweede plaats, gevolgd door Edo van 
Leersum op de vierde plaats.

Ik wil graag eindigen met de mensen die in de redactie 
hebben gezeten. Zĳ  hebben het verschĳ nen van het 
clubblad mogelĳ k gemaakt. In het begin waren er dat 
er wel zes of zeven. Sommigen waren er maar kort bĳ , 
anderen veel langer. Misschien waren er ook wel leden 
bĳ  betrokken die niet bĳ  de redactie staan genoemd. 
Daar kan ik dan niets aan doen. Ik ga uit van wat ik 
lees. Daarom, in alfabetische volgorde, ere wie ere 
toekomt:
Hans Beumer, Alfred Bonte, Henk Bos, Leida van den 
Bos, Hans Grande, Ingrid Gruĳ ters, Fea von der Heide, 
Jacob Hoeksma, Henk van Loenen, Marco van der 
Meĳ de, Kees Pieters, Tonny de Ruĳ ter, Fred Scholten, 
Ad Snĳ ders, Liesbeth Snĳ ders, Minco Snĳ ders, Karin 
van der Spreng, Anita van der Staay, Willem van Wal-
raven, Rianne Wieleman, Tineke van Zwieten èn

Krĳ n van Zwieten
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