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Psychologisch onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer er publiek in de zaal is, onze 

volleybalprestaties er positief óf negatief door kunnen worden beïnvloed. Hoe dat 

werkt, lees je hieronder: 

 

Wanneer er supporters zitten te kijken bij jouw wedstrijd, zorgt dat voor een bepaalde  

spanning in je lichaam (een zogenaamde arousal).  

 Wanneer jij een makkelijke taak moet uitvoeren dan zal je bij de aanwezigheid van 

publiek, de taak extra goed uitvoeren.    

Hoe zit dat dan in de praktijk? Een voorbeeld: als je een pass moet brengen en je kunt 

dat goed, dan zal het publiek er mede voor zorgen dat jij de pass nog beter/mooier 

uitvoert.  

 Wanneer jij echter een moeilijke taak moet uitvoeren, dan zal je bij de aanwezigheid 

van publiek, meer moeite hebben met het uitvoeren van de taak.   

Hoe zit dat dan in de praktijk? Een voorbeeld: als je een bal op het midden moet  

aanvallen en je vindt dit nog moeilijk omdat je het weinig hebt gedaan, dan zal het 

publiek er mede voor zorgen dat jij de bal uitslaat. 

 

Als getrainde/ervaren BeneVia-spelers kunnen wij dus wel wat publiek gebruiken als we  

onze pass moeten brengen, een punt moeten scoren met de aanval, een set-up moeten  

geven of een service moeten slaan. (Dit kunnen wij immers toch al aardig goed!?!)  

 

Dus ga voor of na je wedstrijd eens bij een 

ander team kijken. Wie weet zorgt jou  

aanwezigheid wel voor betere  

prestaties! 

 

(kijk op pagina 8 welk team je (extra) kunt 

supporten door op de tribune te  

gaan zitten) 

 

De herfst heeft weer zijn intrede gedaan en zal tot december ons verblijden met gekleurde en vallende 

blaadjes, een lager wordende temperatuur, korter wordende dagen en nattigheid uit de hemel.  

De zomer is definitief aan zijn einde gekomen... 

Naast dat we tijdens de herfst graag binnen voor de kachel zitten, zijn wij als volleyballers ook erg blij met 

onze binnensport! Hoe fijn is het dat je gewoon binnen, in je korte broek en t-shirt, lekker actief kunt zijn! 
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Dit is Wim Visser 

Onze verenging telt 2 Wim Visser’s. Maar wie is nou wie?  

Maak deze pagina en de volgende pagina kennis met Wim Visser én Wim Visser! 

Wat is je volledige naam? 
Visser, Willem. Maar ze noemen me allemaal Wim. Sinds 
mijn tiende levensjaar ben ik niet meer blij met deze 
naam. Een of andere dwaze komiek heeft het in zijn her-
senpan gehaald om een liedje over mij te schrijven. 
Sindsdien heb ik een minderwaardigheidscomplex  
 
Heb je een bijnaam?  
Ja, Mr. Negative, kortweg Neggie. Maar waarom ze mij 
zo noemen begrijp ik niet. Ik zie alles rooskleurig in, on-
danks dat er zoveel ellende in deze wereld is. 
 
Waar kom je vandaan? 
Eh, uit mijn moeders buik...Ik ben een echte Barendrech-
tenaar. Ik ben er geboren en getogen. Vroeger een 
mooi "durp" maar nu uitgegroeid tot een stad….helaas.  
 
Hoe oud ben je? 
Geestelijk voel ik me zo'n jaar of 58. Fysiek voel ik me 
wel 36 jaar. Dus gemiddeld: 47 jaren oud (nee, niet jong). 
 
In welk team speel je? 
In Heer en Twee. Beter bekend als HeT. Vorig jaar waren 
we nog de derde keus van HWVV Benevia. In dat jaar 
werden we ongeslagen kampioen en wonnen we ook nog 
eens de bekerfinale. Dit jaar zijn we het eerste team van 
ons cluppie. Daar nu alles is bereikt (kampioen, beker-
winnaar en uitkomend in het 1e team) lijkt me het een 
goed idee om aan het einde van dit jaar maar eens te 
stoppen.  
 
Wat is je positie in het veld? 
Meestal beweeg ik me op een vlak van 3 bij 3 meter in 
het veld. Dit vlak ligt dan links voorin van het speelveld. 
Daar krijg ik dan alle "puinballen" te verwerken en ik pro-
beer er dan nog iets van te maken. Helaas gaat me dit 
steeds slechter af. Dit is dan ook de reden van mijn op-
merking bij de vorige vraag. 
 
Wat doe je in het dagelijks leven? 
Slapen, eten en drinken. Tevens mijn drie grootste 
hobby's. Daarnaast werk ik bij de grootste verzekerings-
maatschappij van ons land om de twee van de drie groot-
ste hobby's te kunnen financieren. Als ik dan nog wat tijd 
over heb, dan doe ik wat aan volleybal. 
 
Wat zijn kenmerkende uiterlijke kenmerken van jou? 
Daar loop ik eigenlijk liever niet mee te koop. Dat mijn 
binnenband er door heen komt kan iedereen zien, dus 
dat hoeft geen nadere uitleg. Daarom loop ik thuis altijd 
met een camouflage rond (zie foto). Sommige mensen 
denken dat kaal worden geen zeer doet, maar ik ga er 
zwaar emotioneel onder gebukt.  

Daarnaast wilde ik ook de hoofdrol in de film Scarface. Ik 
dacht dat ik daar de uiterlijke kenmerken voor had. He-
laas werd de hoofdrol ingepikt door Al Pacino, een één of 
andere 2de of wellicht een 3de-rangs acteur. Tja, dat 
draag je dan ook weer heel je leven bij je. 
 
Heb je een kenmerkende uitspraak in veld? 
Ik ben meer een zwijgzaam persoon. Maar als er iets mij 
niet zint dan laat ik dat eerst non-verbaal zien. Voor de 
meesten zegt dat genoeg (ik schijn een dodelijke blik te  
hebben). Als ik dan al iets zeg, dan breng ik dat heel rus-
tig en met keurige woorden over. Gloeiende gloeien-
de............... 
 
Wat vind je van het feit dat je een naamgenoot hebt? 
Ik ben er niet blij mee. Dat leg ik jullie wel uit bij de vol-
gende vraag. 
 
Wat weet je van je naamgenoot? 
Tja, één van de kenmerken is dat hij behoort tot de arme 
tak van de familie. Ja, familie..., want het is een volle 
neef van mij. Jarenlang heb ik hem op volleybalgebied 
kunnen ontlopen, totdat hij enkele jaren geleden lid werd 
van mijn cluppie en onze wegen dus elkaar doorkruisten. 
Ja, dan moet je gewoon aardig doen, het blijft toch je ei-
gen familie. 
Dan weet ik verder ook toevallig dat hij in de Hoekse 
Waard woont. Hij heeft ook een zoon die bij HWVV balt.   
Met deze wetenschap snapt de lezer dat de arme tak van 
de Vissertjes de meerderheid heeft overgenomen binnen 
onze vereniging. Dit heeft bij mij een paar behoorlijke 
depressies opgeleverd.  
  
Heb je altijd al Wim Visser geheten? 
Als ik de geruchten binnen onze familie mag geloven ben 
ik op vroege leeftijd geadopteerd. Mijn werkelijke naam 
schijnt Pak Mi Soon te zijn.  Domme vragen moeten be-
antwoord worden met domme antwoorden! 



P A G I N A  3  J A A R G A N G  1 ,  N R .  3  

En dit is ook Wim Visser! 
Wat is je volledige naam? 
Mijn volledige naam is Willem Paulus Visser. Hoewel ik de 
zoon van Jan ben, maar mijn broer al naar hem vernoemd 
was, ben ik vernoemd naar twee ooms van me. Eén daar-
van is Wim en dat is de vader van die andere Wim  
Visser....volgen jullie het nog? Inderdaad...... Andere Wim 
is dus een volle neef van me. 
 
Heb je een bijnaam? 
Niet echt of het moet zijn dat mensen me ook wel Willem 
noemen (een soort respect denk ik...). 
 
Waar kom je vandaan? 
In ieder geval niet uit een ei. Oorspronkelijk kom ik van de 
overkant van de Oude Maas, uit Barendrecht. Ik ben daar 
geboren en getogen en heb daar ook altijd gevolleybald bij 
Spirit. Vanwege mijn studie ben ik gestopt met fanatiek 
volleyballen in het eerste team. Ik ben toen ook verhuisd 
naar Puttershoek. Na enige tijd ben ik toch weer bij DDL 
ben gaan volleyballen (heb toen zelfs Ton Bout in zijn jon-
ge jaren mogen meemaken...).  
 
Hoe oud ben je? 
Wat een indiscrete vraag, zeg! Vrouwen mogen dit soort 
vragen graag omzeilen, maar vooruit ik zal eerlijk zijn: ik 
ben de 30 gepasseerd en inmiddels 49 jaar. Ik hoop niet 
dat dit nu tot conflicten in het (zeer verjongde) Heren 4 
leidt, maar ze moeten het er maar mee doen. 
 
In welk team speel je? 
In Heren 4. Toen ik destijds bij DDL speelde ben ik vanwe-
ge studie toch weer een aantal jaren gestopt. Daarna heb 
ik me weer bij (inmiddels) BeneVia gemeld en ben ik bij 
oude bekenden in Heren 5 gaan spelen. Dat heb ik met 
veel plezier een aantal jaren gedaan, maar ik wilde toch 
proberen een klasse hoger te gaan spelen (voor je 50ste 
moet je tenslotte alles meegemaakt hebben). 
Na de nodige transferperikelen, ben ik zo vorig jaar in He-
ren 4 terecht gekomen. Blijkbaar heeft dat stimulerend 
gewerkt, want van de 10 man zijn er nu nog 6 over. Door-
selecteren heet dat.... 

Wat is je positie in het veld? 
Van oorsprong ben ik spelverdeler, maar in mijn loopbaan 
ben ik al op alle posities misbruikt. Vorig jaar heb ik diago-
naal gespeeld, om Gert Jan Rijsdijk wat zand in de ogen 
te strooien…(Die is dan nu ook naar een echte beach-
vereniging vertrokken.) Dit jaar ben ik samen met mijn 
zoon Jorrit spelverdeler in Heren 4. 
 
Wat doe je in het dagelijks leven? 
In het dagelijks leven zie ik het licht. Ik werk namelijk als 
Internationaal Product Marketing Manager bij de Indal 
groep. Dat is een Europese groep van bedrijven die Open-
bare Verlichting leveren aan vooral overheid. Mijn werk 
staat dus op straat en ik probeer er voor te zorgen dat de 
juiste producten ontwikkeld worden. Voor mijn werk ben ik 
ook regelmatig op pad door Europa. 
 

Wat zijn kenmerkende uiterlijke kenmerken van jou? 
Tja, ik denk dat de foto alles zegt. Mijn kinderen willen 
nogal eens terloops wijzen op de wat optrekkende haar-
grenzen, maar dat ik op de foto een helm draag, heeft 
daar uiteraard niets mee te maken… De verschillen met 
neef Wim: hij is van de wat ruigere tak van de familie. 
 
Heb je een kenmerkende uitspraak in veld? 
Ik heb het even nagevraagd bij Jorrit, maar het schijnt van 
niet. Als er een uitspraak is, moet iets het zijn als "het gaat 
om het rendement jongens". Je moet iets zeggen als je 49 
bent. 
 
Wat vind je van het feit dat je een naamgenoot hebt? 
Zeker in het geval van zaalwachtroosters is het een groot 
voordeel, want ik heb nooit zaalwacht. Blijkbaar loopt neef 
Wim het vuur uit zijn sloffen en snapt hij niet waarom hij zo 
vaak zaalwacht heeft, maar dat wil ik maar zo laten (hij 
leest dit toch niet, want hij houdt volgens mij niet van 
nieuwsbrieven).  
Ik ben overigens wel als eerste geboren, dus voor de bete-
re communicatie binnen de vereniging stel ik voor dat neef 
Wim toch een andere naam aanneemt. Zijn teamgenoten 
hebben daar vast goede ideeën over. Het zou iets kunnen 
zijn als Heerjanswim. 
 
Wat weet je van je naamgenoot? 
Ik heb al het één en ander verteld. We zien elkaar alleen 
maar af en toe bij familie-aangelegenheden en natuurlijk 
verder bij BeneVia. We zouden eens moeten werken aan 
een sterk familieteam, maar ik ben een beetje bang om 
hem uit te nodigen, want ik hoor dat hij nogal eens boos 
wegloopt bij zijn team... 
 
Heb je altijd al Wim Visser geheten? 
Wat is dat nu voor een rare vraag! Waren ze op? Wat is er 
mis met Wim Visser? Ik ken mensen die Kloot heetten en 
hun naam veranderd hebben, maar Visser....nee, een pri-
ma naam. En Wim, nou ja, ik was gewoon eerst! 



 

 

Zaalwacht       week 42 - 45 

N I E U W S B R I E F  H W V V  B E N E V I A  

De Groene Olifant 
De gemeente Binnenmaas wil op korte termijn de sporthal “de Groene Olifant” sluiten 
en slopen. Er gingen al eerder geruchten van een sloop, maar na een onderzoek bleek 
dat de bouwkundige staat achteruit gaat en dat er forse investeringen moeten worden 
gedaan om de sporthal open te kunnen houden. In de Groene Olifant trainen op dins-
dag 4 teams. Momenteel worden de mogelijkheden voor andere trainingslocaties en  
-tijden bekeken om te voorkomen dat teams zonder trainingslocatie komen te zitten.  
(voor meer informatie: http://www.binnenmaas.nl/) 

Bekernieuws 
Helaas heeft geen van de seniorenteams zich weten te plaatsen voor de tweede beker-
ronde. Hopelijk is er volgend seizoen meer succes te behalen! 
De jeugdteams zullen binnenkort (27 november) starten met de regiojeugdbeker! 

 Nieuwsflits 

Hieronder volgt een overzicht van de leden die zaalwacht hebben in week 42 - 45.  
 

Let op! 
Schrijf je zaalwacht in je agenda en zorg dat je op tijd komt.  

Zaalwacht is geen vrijblijvendheid, maar een verplichting. 

Indien je niet kan fluiten of tellen ben je ZELF verantwoordelijk om een  

vervanger te zoeken.  

De afgelopen weken hebben enkele teams al zonder zaalwacht gezeten.  

Zorg dat je er bent en laat je clubgenoten niet in de steek! 

 

Dag  Tijd  Bij  Scheidsrechter Teller            . 

25-10-2010 21:15 uur Heren 6 Martin Brand  zelf 

30-10-2010 11:30 uur Jongens B Bianca Zijlstra  zelf 

  16:30 uur Dames 4 Lonneke Snaaijer zelf 

  16:30 uur Heren 3 (extern)  Jorrit Visser 

  18:15 uur Dames 3 (extern)  Lianne Rombout 

  18:15 uur Heren 1 (extern)  Karin Lupescu 

  18:15 uur Heren 5 Erik Meijer  Piet van de Heiden 

  20:00 uur Dames 1 (extern)  Wim Visser (H1) & Mike Kliffen 

  20:00 uur Heren 2 (extern)  Paul Strijker 

  20:00 uur Heren 4 (extern)  Janine Driesprong 

08-11-2010 21:15 uur Heren 6 Johan v/d Voorden zelf 

Voor vragen/opmerkingen over het zaalwachtrooster of tips voor het  

zaalwachtrooster kun je contact opnemen met Piet van der Kolk. 
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Pasdagverslag  
10 september 2010 
Begin september zijn jullie op de hoogte  

gebracht van de pasdag bij Sportpoint Strijen. 

Een kort verslag!  

 

Op vrijdag 10 september was in de winkel van 

Sportpoint door Karin Andeweg een speciaal 

hoekje ingericht, waar de BeneVia-leden op 

hun gemakje schoenen (Adidas en Mizuno) 

konden passen en kneepads konden  

uitproberen.  

Leden konden deze dag profiteren van een 

speciale korting van maar liefst 30 % op de 

aankoop van schoenen en kneepads.  

De opkomst was niet erg hoog, maar de  

verkoop was wel 100%. Toch een mooi  

resultaat voor een eerste pasdag.  

    

Sportpoint wil volgend jaar graag weer een 

pasdag organiseren. Dan iets eerder (eind au-

gustus) om zo alle leden op tijd de  

mogelijkheid te geven met nieuw materiaal het 

seizoen te starten. Houd eind van het  

seizoen daarom de aankondiging hierover in 

de gaten.  

 Vanaf heden: vaste korting voor leden 
Sportpoint Strijen presenteert: 

 

 

 

20 % korting  

op zaalschoenen  

en 

Errea artikelen* 

    

 

 

Sportpoint Strijen 

Kerkstraat 29 

3291 AJ Strijen 

078-6748448 

Openingstijden: 

Ma: 13:30 - 17:30 uur 

Di:  9:00 - 12:30 uur & 13:30 - 17:30 uur 

Wo:  9:00 - 17:30 uur 

Do:  9:00 - 17:30 uur 

Vr:  9:00 - 21:00 uur 

Za:  9:00 - 17:00 uur 

* kan niet in combinatie met andere kortingen en bestellingen 



 

P A G I N A  6  

5-jarig jubileum HWVV BeneVia 

Op 22 september jongstleden bestond 

onze fusievereniging (RoWiDo/DDL, 

Volley v/d Berg, Volley Quick)  

alweer 5 jaar. 

 

Dit heugelijke feit wilde het bestuur 

niet onopgemerkt voorbij laten gaan 

en daarom vond er op 2 oktober een 

feestje plaats in de kantine van de 

Schenkel in ‘s Gravendeel.  

 

2 oktober was de eerste thuisspeeldag 

van onze club. Bij veel teams kwam 

Forza op visite. Helaas is Forza met 

de meeste punten naar huis gegaan.  

Heren 1 - Forza 1   2-3 

Heren 2 - Burgst 3   4-0 

Heren 3 - Volley Zuid   (niet gespeeld) 

Heren 4 - Forza 2   1-3 

Heren 5 - Volley Zuid   4-0 

Dames 1 - Forza 1   1-3 

Dames 3 - Forza 2   3-1 

Dames 4 - Forza 3   0-4 

Jongens B - Forza 1   2-2 

Meisjes C - Forza 2   1-3 

 

Maandag 27 september had Heren 6 al 

met 2-2 tegen King Soft. gelijk  

gespeeld.   

 

N I E U W S B R I E F  H W V V  B E N E V I A  

(Zadkine Rotterdam.Nesselande gaat tegenwoordig door onder de naam Rivium Rotterdam) 

 

Heren A-league volleybal in het Topsportcentrum Rotterdam 

Zaterdag 30 oktober - 20:00 uur  
Rivium Rotterdam Volleybal  VS.  Draisma Dynamo 
 

Vrijdag 12 november - 19:30 uur 
Rivium Rotterdam Volleybal  VS.  Netwerk STV 

 

     Volleybal-tips 

In de feestelijk versierde kantine is het 

5-jarig jubileum van onze club gevierd.  

De aanwezige karaokeset werd al snel 

door Dames 3 in gebruik genomen. 

Met hun mooie stemmen werden alle 

teams (ook de gasten) naar de kantine 

toegezongen om nog een gezellig 

drankje te doen.  

Eenmaal aangekomen in de kantine 

waren vele een beetje karaokeschuw. 

Gelukkig waren er een aantal dappere 

heren uit Heren 4 die de microfoon in 

hun handen namen. Dit trok bijna de 

tegenstander over de streep…  

Helaas begon de karaokemachine 

toen te haperen… 

Dames 1 heeft de gezellige avond  

afgesloten door nog wat klanken ten 

gehore te brengen voor de paar  

laatste feestgangers.  

 

Het was een klein, bescheiden feestje, 

maar zeer gezellig!  

Iedereen bedankt voor de 5 jaren  

BeneVia en we hopen jullie nog lang 

bij onze club te zien! 

 

Op de volgende pagina zie je in  

foto’s een impressie van de avond! 
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En aan al dit leuks kwam uiteindelijk ook een eind!   

Dames 1 beëindigde de avond in een bijna lege kantine met een laatste hitje. 
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“Als  

je  

niet  

ken  

winnen, 

moet  

je  

zorgen  

dat  

je  

niet  

verliest!” 

 
Johan Cruijff 

Hieronder vind je de standen van de verschillende 

BeneVia-team na 4 wedstrijddagen.  

Kijk snel om te ontdekken hoe de verschillende 

teams het tot nu toe doen in de competitie! 

Heren 
Heren 1                pt. 

8. Yum 1         8 

9. BeneVia 1         9 

10. Fusion 3          5 

 

Heren 2 & 3 

1. VVS’92 2          17 

2. BeneVia 3 *      15 

3. BeneVia 2         15 

4. Voverdi 1           15 

 

Heren 4 

9. Carribean Sm    5 

10. DVO 3              2 

11. BeneVia 4        1 

 

Heren 5 

2. Spivo 4 *           10 

3. BeneVia 5          8 

4. Yum 3                8 

 

Heren 6 

6. Spirit 4         7 

7. BeneVia 6         3 

8. SDC 1 **           2 

Dames 
Dames 1              pt. 

7. Slie.Sport 3*     9 

8. BeneVia 1         9 

9. City Bril Kr. 1    7 

 

Dames 3 

2. Voy 2                12 

3. BeneVia 3         9  

4. Yum 1                9 

 

Dames 4 

5. Hollemare**       7 

6. BeneVia 4          6 

7. Intermezzo 2*    5 

Jeugd 
Jongens B          pt. 

3. Spirit 1           10  

4. BeneVia 1*       6 

5. Ibis 1 *          6 

 

Meisjes C 

6. Vovero 1 *         4  

7. BeneVia 1         3 

8. Ibis 1 **             0 

 

  

Recreanten 
Recreanten 

1. BeneVia 1          3 

2. Voio’72 2            1 

3. Astrea 1           0  

(standen niet up-to-date) 

* punten in 3 wedstrijden (i.p.v. 4) 

** punten in 2 wedstrijden (i.p.v. 4) 

Standenoverzicht van 17-10-2010 

Verschillende teams zijn de eerste competitiewedstrijden voortvarend begonnen 

en draaien mee in de bovenste regionen.  

Ons verjongde Heren 4 kan jullie steun echter wel gebruiken, dus wat extra  

publiek op de tribunekan geen kwaad. Hup Heren!  

Ook meisjes C, Heren 1 & 6, en Dames 1 kunnen supporters goed gebruiken! 

Met wat extra support ziet de volgende standen-update er hopelijk nog beter uit. 

Zet hem op allemaal! 
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Hoe ging het ook al weer…? 

Voor de nieuwsbrief is input van jullie als leden zeer gewenst.  

Dus heb je foto’s, wedstrijdverhalen, of wil gewoon dingen kwijt…?  

Mail naar: pr-hwvvbenevia@hotmail.com 

 Jullie nieuwsbrief...! 

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen OF krijg je hem niet maar wil 

je hem wel graag ontvangen OF heb je een ander e-mailadres  

gekregen? Laat het weten en mail dan ook naar:  

pr-hwvvbenevia@hotmail.com 

 
   

Bestudeer, oefen in de training en voer uit tijdens de wedstrijd...en...er komt geheid een mooie aanval. 

Aflevering 1: DE SET-UP (achterover) 

Houd in week 46 je e-mail in de gaten, want dan  

verschijnt de nieuwe nieuwsbrief! 


