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13 september 2021 Start Nevobo Competitie
15 september 2021 Start Grote Clubactie

● Upgrade beachvelden

Heropening VOKO-Home
Het gaat de goede kant op met de coronacijfers, waardoor ook de deuren van de VOKO-Home
weer voor iedereen geopend mogen worden. Tot 1 juni werd de zaal nog bezet door de
Oelbertanen die vanwege de corona maatregelen hun eindexamens in de sporthal maakten.
Vanaf 2 juni staat de VOKO-Home weer ter beschikking voor de jeugd en vanaf 7 juni mogen ook
de volwassenen volgen. Op de persconferentie van vrijdag 28 mei is dit allemaal aangekondigd en
op 2 juni door de gemeente Oosterhout bevestigd:

Er geldt nog wel een aantal voorwaarden.
● Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten.

o Dit is exclusief personeel.
o En geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar.

● Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit
nodig is voor de sportbeoefening.

● Personen (13 jaar en ouder) dragen binnen een mondkapje.
o Tijdens het sporten hoeft er geen mondkapje gedragen worden.

● Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.
o Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd.
o Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde

huishouden.
● Kleedkamers en douches mogen open. 
● Sportkantines mogen open.

o Hier gelden dezelfde regels als voor de overige horeca
o https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coro

naregels/aangekondigde-maatregelen/plannen-horeca
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● Personen tot en met 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden spelen. 
● Personen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen sporters van

dezelfde vereniging. 
● Publiek/toeschouwers zijn niet toegestaan
● Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij amateurwedstrijden.
● Buiten het sporten dient iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot volwassenen

en jongeren vanaf 13 jaar te houden.

Voorlopig Trainingsschema Zaal
Update 4 juni 2021

● Alle teamtrainingen gaan vanaf maandag 7 juni in de nieuwe samenstelling van start.
● Het beachschema blijft onveranderd en blijft tot nader bericht van kracht.
● De meest ingrijpende wijziging is er voor de CMV-jeugd. Danique heeft aangegeven haar

trainingen op één avond te willen doen, waardoor deze groep van woensdag naar vrijdag
is verschoven.

Trainerswisselingen
Al vroeg in het jaar is de TC op zoek gegaan naar nieuwe trainers voor de verschillende teams. Er
zijn verschillende gesprekken gevoerd met een aantal kandidaten, maar die hebben uiteindelijk
toch een andere uitdaging aangenomen. Michel Marsilje, trainer/coach van VOKO Dames 1 & 2,
heeft te kennen gegeven geen hoofdcoach meer te willen zijn. Hij wil wel graag betrokken blijven
bij de vereniging, wat zeer wordt gewaardeerd. De TC gaat samen met Michel op zoek naar een
passende invulling. We hebben Jeroen van Beek bereid gevonden om deze mooie uitdaging op
zich te nemen. Vanaf 7 juni start hij met de trainingen van Dames 1 & 2 in het VOKO-Home.

Jeroen gaf afgelopen seizoen training aan MA3 en Dames 3. MA3 wordt in het seizoen 2021-2022
MA1 en wordt overgenomen door Arno de Vaan.

Dames 3 wordt in het seizoen 2021-2022 Dames 5. Voor
hen zijn we nog op zoek naar een trainer.  Ook voor
Heren 1 en de recreanten zoeken we nog een trainer!
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Nieuwe trainer voor Dames 3
Het komend seizoen gaan de meiden uit het voormalig MA1, voorheen getraind door onder
andere Rien Rasenberg en gecoacht door Karin van Beijnen, in de seniorencompetitie spelen. Zij
worden in het seizoen 2021-2022 VOKO Dames 3.

Met deze nieuwe uitdaging zijn we heel blij in de persoon van Leo van Houwelingen een nieuwe
trainer te hebben gevonden voor de meiden van Dames 3. Leo stelt zich binnenkort aan jullie voor!
Doordat Leo soms voor zijn werk in het buitenland zit, is hij blij dat het huidige trainersduo Steven
Primo en Karin van Beijnen bij het team betrokken blijft.

In het korte seizoen was gebleken, dat er in de hoofdklasse A voor de meiden niet meer genoeg
te leren viel. Daardoor is besloten het team uit te laten komen in de seniorencompetitie. Dankzij de
vrije inschrijving hebben we zowel D1, D2 als D3 in de eerste klasse kunnen inschrijven.

Samenwerking met ATAK’55
Nadat de jongens B groep te klein was geworden om voldoende uitdaging te kunnen bieden, is
de TC op zoek gegaan naar samenwerking in de regio. Nadat een eerder contact twee jaar
geleden op niets was uitgelopen, hebben we nu met ATAK’55 uit Waspik goede afspraken kunnen
maken voor een gelijkwaardige samenwerking. De jongens van VOKO en ATAK’55 hebben al met
elkaar getraind en zijn daar erg enthousiast over!

Sportcluster De Warande
Zoals jullie hebben kunnen vernemen uit de lokale media in Oosterhout, hebben de clubs in het
Sportcluster “De Warande” gesprekken gevoerd om samen tot een gezamenlijke visie en
activiteiten te komen. Binnen dit sportcluster behoren naast VOKO ook de verenigingen TSC
(voetbal), Scorpio (atletiek), OTC De Warande (tennis), Voltreffers (korfbal) en MHC De Warande
(hockey).

Daarnaast zijn ook sessies met de gemeente geweest, waaruit de gemeente haar toekomstvisie
wil gaan opstellen voor het “Warande-gebied”. Concrete afspraken zijn er nog niet, maar een begin
is gemaakt.
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Bedankje
Alle fantastische vrijwilligers van VOKO kunnen niet genoeg worden bedankt. Daarom lijkt het mij,
Joop de Haan-Schrijver (voorzitter VOKO-Oosterhout) leuk hier een aparte rubriek van te maken in
de nieuwsbrief.

Hardop uitspreken mag altijd en hints geven via voorzitter@voko-oosterhout.nl over wie in het
zonnetje gezet moet worden, mag ook!

De eerste vrijwilligers die ik wil bedanken zijn onze trainers. Zij staan elke week voor ons in de hal,
bereiden de trainingen voor, geven de training en in veel gevallen staan ze in het weekend ook
nog klaar om te coachen: DANK JULLIE WEL!

Gastvrijheid op Sportpark De Contreie
Vanaf deze weg willen we VV Oosterhout bedanken voor hun ondersteuning op “Sportpark De
Contreie” in het afgelopen jaar. Vanuit de gemeente was bepaald dat het sportterrein in tijden van
corona niet toegankelijk was voor ouders en dat er om die reden tijdens opening van het
sportterrein altijd een ‘coronacoördinator’ aanwezig zou moeten zijn. In de randuren heeft VOKO
dat zelf gedaan, maar het overgrote deel van de tijd waren het de vrijwilligers van VV Oosterhout
die deze taak op zich hebben genomen. Daarom, via deze weg, voor alle vrijwilligers die dit
mogelijk hebben gemaakt: DANK JULLIE WEL!

Upgrade beachvelden

De beachvelden hebben een upgrade ondergaan. Nadat vorig jaar een provisorium gebouwd was,
hebben we dit jaar definitief een tweede veld gerealiseerd. Een nieuwe middenpaal en een nieuw
net zijn sinds het vroege voorjaar geïnstalleerd. Dank daarvoor aan onze beachsponsor Proxsys,
die daarvoor twee nieuwe reclameborden terug heeft mogen plaatsen. Om de boarding nog
verder te pimpen, heeft Proxsys op eigen initiatief ook nog twee heel mooie VOKO borden
geplaatst.
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Sponsorkliks
Misschien is het je al opgevallen op onze website, maar VOKO doet mee met “SponsorKliks”:
koop jouw product via een van de bekende webwinkels, zoals Bol.com, waarna een percentage
van het aankoopbedrag rechtstreeks in de clubkas van VOKO beland.

Hoe werkt het? Heel simpel. Zorg dat je cookies aanstaan op je computer.

1. Ga naar www.sponsorkliks.com

2. Kies voor het sponsoren van VOKO.

3. Kies een webwinkel waar je wilt shoppen

4. Bestel je product

5. Sponsor VOKO

Of volg de link op de website van VOKO!

Ledenadministratie
Verhuisd? Of iets aan je gegevens veranderd? Geeft het door aan de ledenadministratie via:

ledenadministratie@voko-oosterhout.nl
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