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Kascommissie 



Heren 1 
Heren 1 
 
De competitie is al bijna weer op de helft van het seizoen. 
Dit jaar spelen we voor de tweede keer in de promotieklasse. 
We begonnen zeer goed met direct twee overwinningen van 4-0, dat belooft wat dit jaar!! 
Nu zijn we bijna op de helft en hebben we door dat het een raar seizoen wordt, iedereen kan van ieder-
een winnen. 6 wedstrijden waren een 5 setter, één kansloos verloren met 4-0 en één gewonnen met 3-
1. Op het moment dat ik dit stukje schrijf staan we 4e op de ranglijst met 3 punten achter op de num-
mer 1. 
 
Maar er zitten meer punten in het verschiet. Zolang we de 3e set maar blijven winnen, vaak heeft Ri-
chard een voor gevoel, die zegt na de eerste gewonnen set al ‘het wordt weer een 5 setter’. 
Gelukkig heeft die niet altijd gelijk ;-) 
Dit jaar zijn we versterkt met Jochem Roos die van Spiker is overgekomen, hij speelt met rugnummer 8. 
Wij zijn dan ook erg blij dat hij deze stap gemaakt heeft. En zo te horen en zien heeft hij het erg naar 
zijn zin bij ABS. 
 
Ook zijn we na vele jaren veranderd van trainer/coach. Het is best eens goed dat er eens iemand an-
ders voor de groep staat met andere ideeën en visie. Henk nogmaals bedankt voor al die jaren!! 
Wie staat er dan voor de groep?  
Nou dat is Marcel Boelens, ook een persoon die niet onbekend is in het volleybal wereldje. Marcel 
heeft aan verscheidende verenigingen training gegeven in onze regio. 
We wensen hem ook veel volleybal plezier binnen onze vereniging. 
 
Wat is er nog meer veranderd?  Jan en Eric. 
Deze super gezellige mannen hebben zich terug getrokken om het nieuwe jonge heren 3 team volleybal 
“les” te geven. En ook om in de 3e klasse een goed seizoen te draaien. Super dat jullie dit doen!! En er 
zit al een stijgende lijn in, het was in het begin even wennen aan elkaar, maar je ziet dat het al vorm 
begint te krijgen. 
Hieronder nog even een team foto van ons met onze nieuwe inspeel shirts van René Te Riel. 
Top dat René weer bereid is gevonden voor deze mooie shirts. Bedankt!! 
 



 

●Slijterij 
●Partykelder 
●Verhuur 
●Catering 
 

‘t Bockje 

Bathmen 
 

 

Hét Café Braakhekke Bouwbedrijf Kerkdijk 

van Welbergen 

Bubbels te Riele Olie  

‘t Bockje Wesseling Bronsvoord Kinderopvang Bathmen 

Bakkerij Philips                                                     Amigo Bathmen Garage Leijenaar 

Een hele fijne jaarwisseling en al vast een 
prettig nieuwjaar.  
 
Ps: Voorzichtig met vuurwerk. Volleyballen 
doe je met 10 vingers!! 
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