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39 ste jaargang – nummer 3 
 
Sportvereniging Voor Ontspanning Sport (s.v. VOS) 
 
Opgericht 1 juni 1960 
 
Adres: Raasdorperweg bij nr. 28  

 1175 KW  Lijnden  
Tel. kantine: 023-5551459 
 
Rekeningnr.: Rabobank Amsterdam & omstreken:    

 Rek.nr. 118301292 (kantoor Zwanenburg) 
 
 
 
Vice-Voorzitter:  Jeugdzaken: 
            Pierre Beerens                                                        Anja Hermans  
 Wilgenlaan 156                            Middenburg 29 
 1161 JR ZWANENBURG                            2135 AZ  HOOFDDORP  
 T: 020-4973679                             T: 023-5623213 
 @: ptmwbeerens@live.nl                            @: ajh.hermans@quicknet.nl 
 
Secretaris:                                                           Scheidsrechter Contact Persoon: 
 Joyce Olsthoorn                                                      Ingrid Gerritse 
     Friedalaan 84                                                          T: 020-4977558 
 1161 TP ZWANENBURG                                             @: i.gerritse@quicknet.nl                                  
 T: 06-47162750                                                        
 @:joyce.olsthoorn@quicknet.nl                  Kantinebeheer:  

 Marjolein Fikke 
Penningmeester:                              Iepenlaan 62 
 Annemiek Nibbering                 1161 TE ZWANENBURG 
 Wilgenlaan 100                                                         T: 020-4975529 
 1161 JP ZWANENBURG                                              @: mw.fikke@quicknet.nl 
 T: 020-4977347                   
 @: hubert@quicknet.nl  Klaverjas : 
                              Ria Hoohenkerk 
Wedstrijdsecretaris:                                                           Berkenlaan 15 
            Michelle van Berkel                                                   1161 EL ZWANENBURG 
 Fanny Blankers-Koenlaan 121                  T: 020-4976006 

   2134 CT HOOFDDORP                                                @: riahoohenkerk@quicknet.nl  
   T: 023-5619923                        

 @: fbk121@quicknet.nl 
   Redactie : 
Inleveradres wedstrijdformulieren :                   Mieke de Wit 

     Joke Stam                                                                  Yweg 48 
    Talmastraat 21                1161 GB ZWANENBURG 
    1161 XV ZWANENBURG           T: 020 8900471 
    T: 020-4978793             @: mieke145@hotmail.com 

 @ : jokestam@live.nl 
  Algemene zaken : 
                                 Ruud Sijbrands, Rob van 
                                  Eijndthoven en Marjolein Fikke 
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WELKOM 

 
Beste Allemaal,  
 
Dit jaar hebben wij groot feest, op 1 juni 2010 bestaat handbalvereniging VOS 
50 jaar, een halve eeuw en daar zijn we heel trots op. Daarom nodigen wij 
jullie allemaal uit om dit te komen vieren tijdens ons speciale feestweekend op 
4,5 & 6 juni.  
 
In deze speciale editie van de vossenbeurs vindt je alle informatie die je nodig 
zult hebben over dit weekend. Zoals het programma, de tijden, 
inschrijfformulieren en informatie over de vrijwilligers.  
 
Als eerste het programma: op vrijdag 4 juni willen wij iedereen en dan met 
name ook de oud-leden uitnodigen voor de officiële opening van het 
feestweekend. Dus bent of kent u nog een oud lid van VOS; schroom niet en 
nodig deze uit. ’s Avonds zal er een feest zijn voor de jeugd, waarna ze zich 
zaterdagochtend weer kunnen melden voor een spelletjesochtend. 
Zaterdagavond zal er een feest met dj zijn en zondag mogen de senioren hun 
kunsten laten zien tijdens de sportdag. Afsluitend zullen wij een bbq 
organiseren en nog één keer proosten op de volgende 50 jaar SV VOS. 
 
Dit alles zou natuurlijk niet mogelijk zijn zonder onze sponsoren. Dus bij deze 
nogmaals een bedankje voor Nusselein, Ketel Verhuizingen, Future Bags, Kool 
bv, All-in Makelaardij, Noba, Groenrijk, A&A glashandel, Bakker & zn, Haverals, 
Intertoys, Vervenne Zandtransport en Scholten Groente & Fruit. 
 
Verder vind je nog meer uitgebreide informatie over het weekend in deze 
speciale editie van de vossenbeurs. Natuurlijk hebben wij ook nog vrijwilligers 
nodig, die ons tijdens dit weekend kunnen helpen (denk aan bardiensten, 
helpen bij spelletjes etc). Hiervoor kun je je opgeven bij Rebecca Hogenhout 
(dames 2) of een mail sturen naar rebecca181@hotmail.com 
 
Tot het feestweekend! 
 
Groetjes,  
De feestcommissie & het bestuur 
 
Nathasja, Erik, Paula, Jaimy, Shirley, Martijn, Jan, Jos & Rebecca 
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GEZOCHT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!!! 
 

Tijdens het feestweekend hebben we zeker hulp nodig van 
vrijwilligers. Ook als is het programma helemaal 

uitgedacht, het  weekend kan geen succes worden zonder 
JULLIE! 

Dus wil je een keer een bardienst draaien of helpen bij een 
onderdeel van de sportdag/ spelletjesochtend. Geef je dan 

op Rebecca Hogenhout (Dames 2) en mail naar 
rebecca181@hotmail.com of schrijf je in op de lijst achter 

de bar. 
 

Ook ouders, broertjes, zusjes, ooms en tantes mogen graag 
helpen! 
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RECEPTIE SV VOS 
 
 

’50 jarig bestaan SV VOS wordt groots geopend!’ 
 
Dit jaar hebben wij groot feest, op 1 juni 2010 bestaan wij 50 jaar. Het is 
allemaal ooit in een ver verleden begonnen op 1 juni 1960 in Lijnden. Met 1 
damesteam werd er gestart, al snel hadden een aantal heren door dat ze niet 
achter konden blijven en was het eerste herenteam een feit. Hierna volgden 
natuurlijk de jeugdteams. In de loop van de jaren zijn we samen gegaan met de 
handbalverenigingen Sv Halfweg en Kombij.  
Nu bestaat onze vereniging uit 5 seniorenteams en 6 jeugdteams Bij onze 
vereniging horen ook absoluut de trouwe klaverjassers en niet te vergeten de o 
zo belangrijke groep vrijwilligers die allerlei hand en span diensten doen, 
waardoor de vereniging kan blijven draaien en dit dus al 50 jaar doet!  
 
Natuurlijk willen wij dit feit ook met u vieren en proosten op de volgende 50 
jaar SV VOS. Dus heeft u ooit gehandbald, getraind, vrijwilligerswerk gedaan bij 
SV VOS in de afgelopen 50 jaar, kom dan gezellig langs en neem uw mede-
oudteamgenoten mee. Wij zouden het erg leuk vinden als er veel oud-leden 
langskomen. 
 
Wij nodigen u dan ook van harte uit op vrijdag 4 juni voor de receptie en de 
officiële opening van het feestweekend. 
Vanaf 16.00 uur bent u van harte welkom bij onze fantastische 
handbalvereniging in Lijnden in ons clubhuis het Verscholen Vossennest 
(Raasdorperweg). 
Tot 18.30 uur zullen we met een drankje en hapje terugkijken op 50 jaar 
handbal en klaverjas.  
 
Tot vrijdag 4 juni 16.00! 
 
 
 
 
Correspondentieadres: 
Wethouder Doevenstraat 2, 1165 MH Halfweg of mail naar 
rebecca181@hotmail.com 
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VOSFACTOR  
 
 
 

 
 
 

Heb jij het al gehoord?????? 
WIJ WEL!!!! 

Onze vereniging VOS bestaat 50 jaar!! 
Ja je leest het goed 50 jaar!!! 

En dat vinden wij een hele goede reden om een feestje te bouwen!! 
Dit willen wij samen met jou vieren op vrijdag 4 juni en zaterdag 5 juni 

2010!!! 
 
 

 
 
 
 

Op vrijdag 4 juni dagen wij JOU uit om mee te doen met de VOS factor!! 
Dus kan jij een leuk dansje?? Of kan je goed zingen/playbacken?? Of ben jij 

goed in toneel spelen?? Geef je dan nu op voor de VOS factor op vrijdag 4 juni 
van 19.30 uur tot 22.30 uur. En voor de winnaar die bekend gemaakt wordt 
door een bekend jury lid! is er natuurlijk een leuke prijs!! Je mag je vriendjes 
en vriendinnetjes meenemen (tegen een betaling van € 2 p.p voor niet leden), 

want na de  
VOS-factor is er een VOS disco! 
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INSCHRIJFFORMULIER VOS FACTOR  

 
 

VOS FACTOR vrijdag 4 juni 2010 doorhalen wat niet van toepassing is 
 
Iedere deelnemer die geen lid is van VOS betaalt € 2 om mee te doen 
 

Act Naam   

Soort Act 

Naam deelnemer 
 Wel of geen lid van 
VOS  Totaal € 

Deelnemer 1   wel/geen € 

Deelnemer 2   wel/geen € 

Deelnemer 3   wel/geen € 

Deelnemer 4   wel/geen € 

Deelnemer 5   wel/geen € 

Deelnemer 6   wel/geen € 

Deelnemer 7   wel/geen € 

Deelnemer 8   wel/geen € 

Deelnemer 9   wel/geen € 

Totaal      € 
 
 

Inleveren voor 2 juni a.s. kan bij: 
 
Paula de Wit         Martijn Akkersdijk 
Wilhelminalaan 40       IJweg 18 a 
1161 TX Zwanenburg        of   1161 GA Zwanenburg 
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SPORTDAG JEUGD  
 
 
 

Zaterdag 5 juni gaan we iets doen waar we goed in zijn bij VOS namelijk: 
SPORTEN! 

We hebben een reuze gezellige sportdag met hele leuke (sportieve) spelletjes. 
Hier moet je je net als voor de VOS-factor van te voren voor opgeven. En ook 
hierbij geldt dat je een vriendje of vriendinnetje mee mag nemen (tegen een 

betaling van €2 p.p voor niet leden). De sportdag duurt van 10.30 uur tot 13.00 
uur, graag aanwezig om 10.00 uur. 

 
Dus waar wacht je nog op??? 

 
Lever je inschrijfformulier voor 2 juni in bij 1 van de leden van de 

feestcommissie want voor je het weet ben je te laat! 
 
 

Ben jij er bij vrijdag 4 en zaterdag 5 juni 2010??? Wij wel!!!! 
 

P.S. Heb je nog vragen of wil je een inschrijfformulier vraag dit dan aan je 
coach/trainer of bij 1 van de leden van de Feest Commissie. 
 
De inschrijfformulieren kun je inleveren bij: 
 
Paula de Wit- Dames 2  
Wilhelminalaan 40 
1161 TX Zwanenburg 
 
Martijn Akkersdijk- Heren 1 
IJweg 18 a 
1161 GA Zwanenburg 
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INSCHRIJFFORMULIER SPORTDAG 
JEUGD 

 
 

Iedere deelnemer die geen lid van VOS is betaalt €2 om mee te doen. 
 
 
Naam:........…………………………………………………. 
 
Leeftijd: ……………………………………………………… 
 
Woonplaats: ……………………………………………….. 
 
Team: ………………………………………………………... 
 
Kruis aan wat van toepassing is: 
 
O Ik kom alleen 
O Ik neem iemand mee  
 
Naam Introducé 1: ………………………………………. 
 
Leeftijd: ……………………………………………………… 
 
Naam Introducé 2: ………………………………………. 
 
Leeftijd: ……………………………………………………… 
 
 
Gaarne het inschrijfgeld gelijk te voldoen met het inschrijfformulier 

 
 
 

Inleveren voor 2 juni a.s. kan bij: 
 
Paula de Wit         Martijn Akkersdijk 
Wilhelminalaan 40       IJweg 18 a 
1161 TX Zwanenburg        of   1161 GA Zwanenburg 
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SPORTS PARTY 
 

   
 
 
 
 
 

Op zaterdag 5 juni vind het themafeest 
plaats van het feestweekend! Alle senioren 

en de A- en de B-jeugd zijn van harte 
welkom. Vanaf 21.00 gaan we een feestje 
bouwen in de kantine van het Vossennest! 
Deze zal omgetoverd in het thema van de 

avond: SPORT!  
Natuurlijk komt iedereen ook verkleed, dus 
trek je mooiste sportoutfit aan of je oranje 
kleren voor het WK voetbal en dans mee op 

de beats van onze DJ!  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p.s. Er wordt geen alcohol geschonken onder de 16 jaar, mochten er 
jeugdleden zijn die toch alcohol gebruiken dan volgen er sancties. 
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SPORTFESTIJN 
 
 

Zondag 5 juni 2010 SPORTFESTIJN!!!!!! 
 

Nou oké niet overdrijven. Een sportfestijn dat zal wel mee vallen! Maar de 
gezelligheid is daarin tegen zeker wel aanwezig! Wil jij met een gezellige groep 
een leuke dag beleven? En niet te vergeten de verjaardag van VOS te vieren 
met achteraf een lekkere barbecue? Schrijf je dan nu in!!!!!! 
 
Stel een groep samen met minimaal 6 en maximaal 8 personen. Elk VOS lid mag 
maximaal 2 introducés meenemen (tegen een betaling van € 2 p.p.) 
Vergeet niet een leuke team naam te denken en aan te geven of je wel of niet 
deelneemt aan de barbecue (voor iedereen die deel neemt kost dit € 10 p.p.). 

 
 
Wat kan je van het “sportfestijn” verwachten op zondag 5 juni 2010? We 
verzamelen om 11.30 uur waarna het sporten begint om 12.00 uur met allemaal 
leuke spelletjes in teamverband en een mooie(lekkere) prijs voor de winnaar. 
Natuurlijk is er een hoop gezelligheid voor jong en oud. Aan de kleintjes is ook 
gedacht op een dag als deze! Als afsluiting is er een barbecue die zal beginnen 
om 17.00 uur. 
 
Dus neem snel het initiatief en stel nu een team samen! Lever het 
inschrijfformulier in vóór 2 juni 2010 bij: 
 
Paula de Wit         Martijn Akkersdijk 
Wilhelminalaan 40       IJweg 18 a 
1161 TX Zwanenburg        of   1161 GA Zwanenburg 
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Zien wij jou zondag 5 juni 2010???????????????? 

INSCHRIJFFORMULIER 
SPORTFESTIJN 

 
 

VOS Sportdag en BBQ doorhalen wat niet van 
toepassing is 

Voor deelname aan de sportdag minimaal 6 deelnemers. 
Iedere deelnemer betaalt € 10,- voor de BBQ  
(kinderen tot 4 jaar zijn gratis kinderen van 4 t/m 12 jaar € 5,00) 
 

Team 
naam   

Wel/geen 
BBQ 

Totaal 
€ 

Deelnemer 
1 wel/geen  € 
Deelnemer 
2   wel/geen € 
Deelnemer 
3   wel/geen € 
Deelnemer 
4   wel/geen € 
Deelnemer 
5   wel/geen € 
Deelnemer 
6   wel/geen € 
Deelnemer 
7 wel/geen € 
Deelnemer 
8   wel/geen € 
Overige 
BBQ 

Aantal volw………… Aantal kind. t/m 4……….  
Aantal kind. t/m 12………   € 

Totaal      € 

Gaarne het bedrag gelijk te voldoen met het inschrijfformulier 
 
 
 

Inleveren voor 2 juni a.s. kan bij: 
 
Paula de Wit         Martijn Akkersdijk 
Wilhelminalaan 40       IJweg 18 a 
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1161 TX Zwanenburg        of   1161 GA Zwanenburg 

 

KLEUREN MAAR 
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NAMEN EN INFO 

 
 
 
Trainers: 
 Linda Otten 023 – 5623213 of 06 - 24511044   

 Anja Hermans 023 – 5623213 of 06 - 24240807 

 Joke Stam 020 – 4978793 of 06 – 42455190 

 Pierre Beerens 020 – 4973679 of 06 - 55727082 

 Rocco Hameteman                           06 – 14302018 

 Paula de Wit 020 - 4972677 of 06 – 12085203 

 Mieke de Wit 020 – 8900471 of 06 - 41030951 

 Marion Mulder bekend bij keepers 

 
Coaches: 
 D1 jeugd Patricia Zijtregtop en Sietske Roos (06-50903838 of  

    06-14351074)  

 C 1 jeugd    Anja Hermans en Christa Ettema (020 – 4976314) 

B 1 jeugd     Angelique Baanders en met ondersteuning van Klaas Kamphuis 

B 2 jeugd     Willem Bakker (020 – 4972720)  

 A 1 jeugd    Klaas Kamphuis (020 – 4973370)  

   en Annemiek Hubert (020 – 4977347 of 06 – 24264445) 

DS 4      Ruud Sijbrands 

DS 3     Linda Otten en Anja Hermans 
 

DS 2         Marjolein Fikke (020 – 4975529) en Rocco Hameteman 

DS 1      Linda Otten (06 – 24511044) 

HS 1         Sonja Snijder en Marjon Mulder 

 
Contributie2009/2010: 
 
De contributie voor het seizoen 2009-2010 bedraagt: 
Seniorleden     19 jaar en ouder   € 226,00 
A Jeugd       16 - 17 - 18 jaar   € 188,00 
B Jeugd       13 - 14 - 15 jaar   € 142,00 
C Jeugd       10 - 11 - 12 jaar    € 119,00 
D Jeugd       8 - 9 jaar     € 104,00 
Mini’s (spelend)    7 jaar of jonger   €   72,00 
Mini’s (niet spelend)  7 jaar of jonger   € 26,00 (tbv onkosten als zaal e.d.) 

 


