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Van de voorzitter 

In deze nieuwsbrief weer even een update van waar we als vereniging staan en 

waar we mee bezig zijn. Een succesvolle grote clubactie laat zien dat we met 

elkaar en onze supporters de vereniging een warm hart toe dragen. Ik zie dit ook 

terug in de klankbordgroep waarmee we als bestuur hebben samen gezeten. 

Ook mooi om te zien dat we met elkaar in de laatste ALV hebben besloten te 

zorgen voor een open kantine met bardienst in de Beumerskamp op zaterdag en 

dat dit met name door de recreanten in Doesburg heel goed is opgepakt en zij 

hier de juiste invulling aan hebben gegeven. We hebben ook met z’n allen 

kunnen geniet van het WK in Nederland. Een flink aantal van ons heeft 1 of 

meerdere wedstrijden bezocht en ervaren hoe leuk het bekijken van 

internationale volleybalwedstrijden is. Het is een hoop entertainment, met in de 

pauzes een volleybalwedstrijd. 

Verder op in de nieuwsbrief zie je ook dat we zo’n 240 jeugdige Doesburgers een 

meet & greet met volleybal hebben gegeven. 

Vandaag ontving ik een heel triest bericht. Een van mijn eigen volleybalvrienden, 

Henk Verweijen, is voor ons plotseling overleden. Veel te jong, Henk zou op 24 

December a.s. 63 jaar geworden zijn. Henk heeft jarenlang in ons H1 team als 

spelverdeler gespeeld en toen de meesten van zijn oudere mede teamgenoten 

zeiden “we gaan tennissen en stoppen met volleyballen”, ging hij nog door om 

als steun voor het nieuwe H1 team te helpen aan dit team in de 1e klasse door te 

laten spelen. Henk stond in de trainingen vooral bekend om het  ‘eerlijk’ 

bijhouden van de punten tijdens de sets en in de wedstrijden door set-ups 

waarbij hij de bal ongeveer bij zijn navel in zijn handen nam en dan perfect klaar 

legde voor de aanvaller. Henk, ik ga je missen, ook als mijn slaapmaatje tijdens 

onze wintersport hoogte stages. Als bestuur vragen wij jullie allemaal in de 

wedstrijden van komende week 1 minuut stilte te houden bij aanvang van de 

wedstrijd. Stel de tegenstander daarvan ook even op de hoogte. De eerste 

wedstrijden zijn komende zaterdag 26 November. 

 

mailto:voorzitter@ace19.nl
mailto:secretaris@ace19.nl
mailto:penningmeester@ace19.nl
mailto:tc@ace19.nl
http://www.ace19.nl/
https://www.facebook.com/volleybalverenigingace19
https://www.facebook.com/volleybalverenigingace19


 Nr. 24 – November 2022 Blad 2/8 

Nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen van:  

Bestuur + 

Zoals jullie allemaal weten zijn we sinds de laatste Algemene Leden Vergadering 

nog slechts met z’n tweeën het bestuur van onze volleybalvereniging. Dat is een 

onwenselijke situatie die ook niet lang mag duren. 

Naast ons zijn er gelukkig ook diverse mensen in de organisatie die er samen met 

ons voor zorgen dat er elke week weer getraind, gespeeld kan worden, dat er 

een kantine bezocht kan worden om even gezellig na te kletsen, dat er 

activiteiten worden bedacht etc.etc.. 

Dit bracht Henry en mij op het idee om een bestuursvergadering te organiseren 

met daarbij een klankbordgroep, vertegenwoordigers vanuit verschillende 

hoeken van onze vereniging. Deze vergadering hebben we op dinsdag 15 

november gehouden en met succes. Naast Henry en mijzelf waren aanwezig: 

-    Joost Holweg - Technische Zaken 
-    Peter vd Borden - Adviseur Technische Zaken / Kantinebeheer 
-    Mirte Brouwer - Jeugdzaken  
-    Martine Schultze - Jeugd / Activiteiten 
-    Nicole Irving – Vertegenwoordigster Recreanten Doesburg 
-    Peggy Bonne – Wedstrijd/Scheidsrechter rooster 
-         Manon Nieuwenhuis – Jeugd / Wedstrijd/Scheidsrechter rooster 
-    Inge Raben - Competitie Dames (kon niet aanwezig zijn) 
 
In de vergadering met elkaar allerlei zaken aan de hand van de standaard 
agenda de revue laten passeren. Tijdens de vergadering hebben we Joost 
Holweg benoemd tot bestuurslid Technische Zaken / voorzitter Technische 
Commissie. Samen met Peter vd Borden gaat Joost aan de slag met invulling 
van de technische commissie. Hiervoor kan het zijn dat je wordt benaderd. 
Zodra de technische commissie compleet is, zullen we hierover verder met 
jullie communiceren. 
 
Verder hebben we in de vergadering afgesproken dat we 4x per jaar in deze 
samenstelling bij elkaar zullen komen. We willen graag nog twee belangrijke 
bestuursfuncties op korte termijn invullen. Dit betreft de functie van 
Secretaris en een bestuurslid Algemene Zaken. Waar mogelijk twee dames 
die deze beide functies kunnen invullen, zodat het bestuur niet alleen uit 
mannen bestaat. We hopen jullie begin van het nieuwe jaar hier meer over te 
kunnen berichten. 
 
Met sportieve bestuursgroet, Edwin en Henry 
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Van de penningmeester 

De grote club actie heeft zijn laatste verkoopdatum gehad en de teller is bij ACE’19 

komen te staan op 243 loten in totaal. Een erg goede prestatie ten opzichte van 

vorige jaren. Totale opbrengst (zonder aftrek van kosten) is dan 243*€ 3,- = €729,- 

80% van dit bedrag komt richting de vereniging en dan is het eindresultaat 583 euro. 

Een goede aanvulling op de clubkas en alle leden welke hebben verkocht of gekocht 

hartelijk dank voor uw inzet.  

Het rooster voor de bardienst is zoals op de ALV besproken gemaakt en afgezien van 

kleine onduidelijkheden m.b.t. de procedures loopt nu alles redelijk goed. 

De procedure is u allen toe gemaild en uw betrokkenheid wordt gewaardeerd. We 

hebben één reactie op deze mail gehad en het voorstel was om de bardienst 

afkoopbaar te maken. We hebben als bestuur hierover gesproken en besloten dit 

niet te gaan volgen. Het zou wederom leiden tot een administratie waarin we bij 

moeten houden wie wel en wie niet heeft afgekocht, en we denken dat teams oud 

en wijs genoeg zijn om intern de verdeling te maken en bij verhindering te zorgen 

voor een opvolger/ster.    

Maarten Lindner heeft gezorgd dat er uitleg kwam van het pinapparaat en de lijst 

met verbruik welke moet worden ingevuld. Maarten bedankt hiervoor! 

We hebben zoals u weet een ander koffieapparaat gekocht en de oude machine 

welke nog goed functioneert staat inmiddels op Marktplaats. Als er leden zijn welke 

interesse hebben kunnen zij zich melden bij de penningmeester.  

Het apparaat kan direct op een waterleiding worden aangesloten en vult dan de 

ingebouwde boiler. De koffie in de vorm van extract korrels welke oplosbaar zijn in 

water vormen dan de koffie. Tevens zit er een tweede voorraadkamer in voor 

chocolademelk in poedervorm en kan er warme chocomel worden gedronken! Bij 

meerdere meldingen kunnen we evt. verloten. Prijs komen we altijd uit! 

Met sportieve groet, Henry Tieben Penningmeester ACE’19  
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Vers van de Pers: 

Herman Nieuwenhuis erelid van ACE’19. 

 

Op dinsdagavond 22 November heeft het bestuur van ACE’19 een verassingsbezoek 

gebracht aan Herman Nieuwenhuis uit Angerlo. Herman is op deze avond benoemd, 

in de aanwezigheid van zijn drie dochters en partners, als erelid van 

volleybalvereniging ACE’19.  

Ace’19 is ontstaan uit een fusie tussen DES uit Angerlo (door Eendracht Sterk) en The 

Phantoms uit Doesburg. Beide verenigingen hadden een lange historie in de 

volleybalsport en hebben door het samengaan meer slagkracht! 

Herman Nieuwenhuis is al geruim 44 jaar lid van DES uit Angerlo en heeft deze titel 

meer dan verdient voor zijn tomeloze inzet voor de vereniging. Zo is hij zelfs 

betrokken geweest bij de bouw van de sporthal in Angerlo waar ACE’19 nog 

wekelijks gebruik van maakt. Leuk detail is om te weten dat hij ervoor heeft gezorgd 

dat de benodigde hoogte is gebouwd welke nodig is voor officiële wedstrijden. 

Op de foto ziet u Herman Nieuwenhuis met het erebeeldje welke is overhandigd 

door de voorzitter Edwin Dijkshoorn. Uit handen van de penningmeester kreeg 

Herman Nieuwenhuis een ingegraveerde penning aan een sleutelhanger in de vorm 

van een bouwhelm om de o.a. betrokkenheid bij de bouw van de sporthal te 

onderstrepen. Uiteraard is er voor bloemen gezorgd voor Irma Nieuwenhuis welke 

tevens erelid is van oud DES en ACE’19 en tevens oud voorzitter van DES. Herman 

Nieuwenhuis is hiermee het eerste officiële erelid van ACE’19.   
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Lees de gehele speech 

die voorgelezen is in het 

Word bestand hieronder 

door op het icoontje te 

klikken: 

Herman%20Nieuwen

huis%20Ere%20Lid%20ACE.docx
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Wijkfun een succes 

Op 3 vrijdagen hebben we vanuit ACE’19 bij 0313 mee gedaan aan het 

programma wijkfun. In deze 3 dagen hebben we zo’n 240 kinderen van de drie 

lagere scholen in Doesburg kennis laten maken met ons mooie spelletje. Heel 

veel dank aan Nowi Tankink en Karin Bongers, beide hieronder op de foto, die dit 

met veel enthousiasme hebben gedaan. Goede reclame voor onze sport. 

 

 

 

 

 

 

 
Vacatures: 
- Bestuursleden 

- Commissieleden 

- Vrijwilligers voor diverse 

activiteiten 

Meld je aan bij één van de 

bestuurders. 

Bestuur: 
 

Voorzitter: 

Edwin Dijkshoorn 

voorzitter@ace19.nl 

Secretaris: 

Vacant 

secretaris@ace19.nl 

 

Penningmeester: 

Henry Tieben 

penningmeester@ace19.nl 

 

Technische Commissie: 

Joost Holweg 

tc@ace19.nl 

 

Wedstrijdzaken: 

vacant 

 

Algemene zaken: 

vacant 

 

 

 

Sportvereniging: 

ACE’19 

www.ace19.nl 

https://www.facebook.com/volleyba
lverenigingace19 

 

mailto:voorzitter@ace19.nl
mailto:secretaris@ace19.nl
mailto:penningmeester@ace19.nl
mailto:tc@ace19.nl
http://www.ace19.nl/
https://www.facebook.com/volleybalverenigingace19
https://www.facebook.com/volleybalverenigingace19


Nr.24 – November 2022 Blad 6/8 

Nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen van: 

1 – September 2020 Blad 3 Nr.11 – September 2020 Blad 3/3/3 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vacatures: 
- Bestuursleden 

- Commissieleden 

- Vrijwilligers voor diverse 

activiteiten 

Meld je aan bij één van de 

bestuurders. 

Bestuur: 
 

Voorzitter: 

Edwin Dijkshoorn 

voorzitter@ace19.nl 

Secretaris: 

Vacant 

secretaris@ace19.nl 

 

Penningmeester: 

Henry Tieben 

penningmeester@ace19.nl 

 

Technische Commissie: 

Joost Holweg 

tc@ace19.nl 

 

Wedstrijdzaken: 

vacant 

 

Algemene zaken: 

vacant 

 

 

 

Sportvereniging: 

ACE’19 

www.ace19.nl 

https://www.facebook.com/volleyba
lverenigingace19 

 

Stand in de competitie 

Voor de jeugd zit de 1e helft van de competitie er al weer bijna op en we kunnen 

dik tevreden zijn over de resultaten. 

De aller jongsten, onze CMV, spelen 1x in de 4 weken in toernooi vorm in 

Westervoort en doen dit met elkaar heel leuk en goed.  

Ons MC-team, 1e jaars C, doet het prima met op dit moment een 3e plek in de 

poule. Met nog twee wedstrijden te gaan, zit er zelfs mogelijk nog meer in. Ook 

ons MB-team is voor het eerst in de B-competitie actief en strijden om de 4e plek 

in de poule. De oudste meiden, onze twee MA-teams, doen het uitstekend. MA2 

staat met nog vier wedstrijden te spelen nu bovenaan en MA1 is met nog een 

wedstrijd te spelen zelfs nu al kampioen in de 2e klasse MA (32 sets gewonnen en 

slechts 5 verloren). We kunnen trots zijn op onze jeugd. 

Komende zaterdag 26 November spelen drie van deze 4 jeugdteams thuis in de 

Beumerskamp. Om 12.00u beginnen we met MA2 en om 14.00u spelen MB en het 

kampioensteam MA1. Aansluitend aan de wedstrijd zullen we MA1 ook huldigen. 

Kom zaterdag ons jeugd aanmoedigen en als je de smaak te pakken hebt, onze 

meiden A spelen maandagavond om 19.30u in de Beumerskamp voor de beker 

tegen Bruvoc MA uit Brummen. 

De oudere jeugd, ook wel senioren genoemd, zijn ook lekker bezig. Ons 

vlaggenschip bij de dames, D1, doet het met aanvulling vanuit D2 goed in de 

competitie. Op dit moment staan ze keurig op de 4e plek met slechts 6 wedstrijden 

gespeeld, terwijl het team op de 1e plek al 9 wedstrijden heeft gespeeld. Ons 

ervaren D2 team doet het ook goed, staat nu op de 5e plek, maar strijd met 4 

andere ploegen momenteel om de top drie. De heren hebben het in de eerste 

klasse lastig, staan op de 7e plek en moeten de komende wedstrijden wat sets 

gaan pakken om vooral niet te veel naar onderen te hoeven kijken. 

Samenvattend kunnen we zeggen dat we het met de competitie teams goed doen, 

maar dat er nog voldoende potentie is om beter te worden. Mooi werk voor Joost 

met zijn Technische Commissie. Joost, de volgende keer vanuit de Technische Cie 

een stukje in de nieuwsbrief. 

 

Met sportieve groet, Edwin Dijkshoorn 
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Doneer materiaal aan Let’s Keep The 

Ball Flying! 

Dit las ik op de Nevobo website vlak voor het WK en ik moest direct denken 

aan ballen die wij niet meer gebruiken en allerlei shirts die door de fusie 

werkloos in een kast lagen. Dus alle afgedankte ballen en shirts verzameld en 

op zondag voor de wedstrijd van Nederland tegen Italië met tas vol shirts en 

net vol ballen naar het Gelredome getrokken en bij de mensen van Let’s Keep 

The Ball Flying ingeleverd. Ze waren er heel erg blij mee. 

  

Ik heb de organisatie gevraagd foto’s te delen zodra de shirts hun bestemming 

hebben gevonden. Mocht je zelf iets willen doen of met je team, kijk dan zelf 

eens op www.letskeeptheballflying.com 

Groet 

Edwin Dijkshoorn 
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Schrijf je in voor regiosymposium –  

Maandag 12 december 2022 Doetinchem 

Nevobo | Schrijf je nu in voor één van onze regiosymposia 

Programma 
Volleybalverenigingen zijn dé plek waar volleyballers hun sport leren, spelen 
én beleven. Het runnen van een volleybalvereniging vraagt veel van de 
betrokkenen, zowel op technisch als organisatorisch gebied. Tijdens onze 
regiosymposia dagen we jullie uit anders te kijken naar hoe het reilt en zeilt 
binnen jullie club. We hebben hiervoor weer een mooi programma 
samengesteld met een combinatie van een plenair gedeelte en twee 
workshoprondes. In de workshops word je niet alleen geïnformeerd en 
geïnspireerd, maar vragen we je ook mee te denken om ons gezamenlijk 
aanbod te verbeteren. Denk aan een visie op jeugdvolleybal, de inrichting van 
de competitiekalender vanaf 2024-2025 en het vergroten van het aantal 
scheidsrechters. 
 
Deze symposia zijn interessant voor clubbestuurders, trainers, coaches, 
commissieleden en scheidsrechtercoördinatoren. Aan de hand van 
verschillende thema’s geven we jou de handvatten mee om nog beter te 
kunnen bouwen aan jullie sterke clubbasis. De vereniging ben je tenslotte met 
elkaar, samen bouw je iedere dag aan de toekomst! 

Help jij je club en onze prachtsport ook graag verder? Dan zien we je graag op 
één van de regiosymposia. Deze avond is gratis en je krijgt ook een lekker 
hapje en afsluitende borrel. Meld je aan door hier te klikken. 
 
Voor vragen kan er contact worden opgenomen met Kira Schorn 
via kira.schorn@nevobo.nl. 

 
Tijdschema 
18.00 –19.00 Informele ontmoeting met soep en een broodje 
19.00 –19.30 Plenair programma 
19.30 – 20.20 Workshopronde 1 
20.20 – 20.40 Pauze 
20.40 – 21.25 Workshopronde 2 
21.25 – 21.45 Plenaire afsluiting 
21.45 – 22.15 Borrel 
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