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Beste leden van Liusna, 
 
Na een heel lang voorjaar en zomer mogen we weer de zaal in en zijn de 
trainingen en de eerste wedstrijden weer gespeeld en het bestuur en 
commissies zijn weer druk bezig. Mooi moment om jullie met deze 
nieuwsbrief weer even bij te praten. 

Stagiaire bij Liusna 
Dit jaar hebben we een stagiaire bij Liusna die bij de jeugdteams en Heren 
1 stage loopt en elke woensdagavond en bij de Heren 1 wedstrijden langs 
het veld te vinden is. Ze stelt zich graag even aan ons voor: 
 
Ik ben Katie Sloos, ik ben 18 jaar en ik zit in het 
tweede jaar van het CIOS. Mijn passie is volleybal 
en daarom mijn keuze om dit jaar op een 
volleybalclub stage te lopen. Ik ben heel blij dat 
ik deze mogelijkheid bij Liusna gekregen heb.  
Zelf volleybal ik in Dames 1 bij VHZ en ik breng 
dan ook graag mijn vrije uurtjes op het 
volleybalveld door. Verder geef ik train en coach 
ik ook nog de MC2 bij VHZ. 
Ik hoop er een leuk en sportief seizoen van te 
maken en mijn trainer-coach niveau 3 te halen! 

Corona Update 
We zijn in het bezit van een Corona Protocol, de Waterkanten heeft 
onlangs haar protocol aangepast en we zijn nu verplicht een corona 
toezichthouder te hebben. Door een aantal leden is er keihard gewerkt om 
goed vast te leggen hoe we het geregeld hebben. De toezichthouder is 
onderdeel van de zaalwacht geworden en als we hem/haar met z’n allen 
ondersteunen, doen we er alles aan om te kunnen blijven volleyballen. 
 
Belangrijke onderdelen zijn: 
- Houd afstand (1.5m); 
- Verblijf zo kort mogelijk in de kleedkamer. Kom in je sportkleren en 
neem je spullen mee de zaal in; 
- Houd je aan de kleedkamer indeling; 
- Slechts 1 begeleider per team toegestaan. 
  
Het volledige protocol is te vinden op onze website. 
 

Mondkapjes 
Wij volgen het advies van de Nevobo wat betreft 
mondkapjes en vragen iedereen dit advies op te volgen:  
- Bij binnenkomst van de Waterkanten, mondkapjes op;  
- Bij start warming-up mondkapjes af voor spelers en trainer; 
- Tellers en organisatie (zaalwacht, etc.) houden hun mondkapjes op. 
 
Meer informatie is te vinden op: Mondkapjes Advies Nevobo. 
 
 

 
Belangrijke data  
 
_____________________________________________________  
Husseltoernooi 
26 mei 2021 
_____________________________________________________  
Thuisdagen seizoen 2020– 2021 
25 september 2020 
9 oktober 2020 
23 oktober 2020 (reserve) 
30 oktober 2020 
6 november 2020 
20 november 2020 
11 december 2020 
22 januari 2021 
5 februari 2021 
19 februari 2021 (reserve) 
12 maart 2021 
26 maart 2021 
16 april 2021 
_____________________________________________________  
Recreantentoernooien seizoen 2020– 2021 
16 oktober 2020 
13 november 2020 
18 december 2020 
15 januari 2021 
12 februari 2021 
19 maart 2021 
9 april 2021 
14 mei 2021 
_____________________________________________________  
Geen training op: 
23 december 2020 
30 december 2020 
10 maart 2021 (i.v.m. sportcongres in de 
sporthal) 
 
 

_____________________________________________________  
 

Minitoernooi bij Liusna 
Zaterdag 31 oktober 2020  

https://liusna.nl/documenten/Liunsa_Protocol_Binnensport_20200929_-_v3.pdf
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/10/02/wat-betekent-het-mondkapjes-advies-voor-volleybal


 

 
 

Recreantentoernooien opgestart 
De recreantentoernooien worden traditioneel opgestart in de feestweek en ook dit seizoen was dit het geval. De 
opkomst was groot, wel 10 teams hadden zich ingeschreven en door de goede organisatie liep het allemaal gesmeerd. 
De data voor dit seizoen zijn weer bekend, dus een mooie kans eens in een andere samenstelling te volleyballen. 

Nieuwe Trainers 
Gerrit van Bergeijk trainde met alle plezier bij Dames 2 en hij zou komend seizoen ook de recreanten training gaan 
geven. Vanwege corona stopt Gerrit voorlopig met training geven maar gelukkig heeft Tess Nannes zich bereidt 
gevonden Dames 2 te trainen en daar zijn we als Liusna natuurlijk erg blij mee.  Dames 1 en Dames 2 verzorgen per 
toerbeurt de training van de recreanten, dus ook zij zijn van de laatste volleybal inzichten voorzien.  

Nieuwe Voorzitter 
Met het vertrek van Marian is het voorzittersstokje overgedragen en we spreken vandaag met de 
nieuwe voorzitter.  
Hallo, ik ben Mark Wigmans, 55 jaar, getrouwd met Saskia, vader van Jessica en woon in Lisse. 
 
“hoe kom je zo bij Liusna terecht?” 
Mijn dochter volleybalt en we komen zeer geregeld kijken. Ze hebben toen gevraagd of ik in het 
bestuur wilde zitten en dat heb ik gedaan. Ik draag Liusna een warm hart toe, en ben dan ook gelijk bij de recreanten 
gaan trainen. Ik heb ook wel iets met sport, ik schaats/skeeler en met al het thuiswerken heb ik mijn kickbike weer van 
stal gehaald. 
 
“Wat doe je voor werk?” 
Ik zit in de IT als architect en geef daarnaast ook nog les op de Universiteit van Nicosia (blockchain).  
 
Welke Plannen heb je? 
Het zal een turbulent jaar worden waarbij veel flexibiliteit van de leden wordt gevraagd. Als we allemaal weer in wat 
rustiger vaarwater komen wil ik zorgen dat Liusna de leukste club van de omgeving blijft! 

 Nieuwe Secretaris 
Omdat binnen het bestuur Mark is doorgeschoven van secretaris naar voorzitter hadden wij een nieuwe secretaris 
nodig. Jorrit van Eijk, speler bij heren 2, heeft zich bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Hiermee heeft het 
bestuur weer een compleet dagelijks bestuur. Zij zijn echter nog steeds op zoek naar 1 of 2 algemene bestuursleden. 
Vele handen maken licht werk, dus meld je bij het bestuur als ook jij een steentje wilt bijdragen. 

Kledingcommissie 
Omdat het wedstrijdshirt niet meer te leveren was heeft iedere competitiespeler begin van dit seizoen weer een nieuw 
wedstrijdshirt ontvangen. De broekjes zijn niet vervangen maar mocht je broekje aan vervanging toe zijn, neem dan 
contact op met de kledingcommissie.  
Na 4 jaar heeft Sandra het stokje van de kledingcommissie overgedragen aan Kim Jongman, speelster bij dames 1. Is 
je shirtje of broekje te klein geworden of je broekje is versleten, schroom niet en neem contact op met Kim: 
kimjongman94@gmail.com. Zij zorgt dan dat je een nieuw/ander shirtje of broekje krijgt.  
Voor de mini’s: shirtje te klein? Meld het bij Michael. Hij heeft vaak nog reserveshirts in zijn bezit. 
 
 
Tot zo ver weer voor nu, is er meer nieuws dan melden we ons weer, 
Sandra, Jorrit en Mark 
 
 
 
 Houd voor regelmatige updates over onze vereniging de volgende kanalen in de gaten: 

 

www.liusna.nl 
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