Van de voorzitter,
Wat heerlijk dat we weer lekker kunnen ballen. We hebben er erg naar uitgezien. Deze uitlating hoorde ik van een xaantal spelers (sters). Een half jaar geen volleybal. Hoe houd je het uit! Ons toernooi in maart en de laatste
speelmiddag in april werden geannuleerd wegens de Corona. We hebben de competitie toen helaas vroegtijdig
moeten beëindigen . De commissie heeft doen besluiten , net als in de voetbalcompetitie, de laatste stand is de
eindstand. Gerard Laan heeft persoonlijk op afspraak de bekers mogen uitreiken aan de kampioenen t.w. in de
Dames poule: Plan Zuid en in de Mix poule: Plan Zuid 2. Dit gebeurde op het groene gras in Plan Zuid te Enkhuizen.
Nu een half jaar verder zijn we begonnen aan een nieuw seizoen 2020-2021. Na een paar spannende en drukke
weken zijn we er klaar voor. Aan de hand van de richtlijnen van het RIVM en de NEVOBO hebben wij ons
programma opgemaakt. 5 augustus jl. hebben Ben Droog en Gerard Brinkman kennis gemaakt met de nieuwe
beheerders van sporthal De Sluis. Zij hebben de taken overgenomen van Liënne en Ed Noordeloos. Nu niet bepaald
een rooskleurige tijd om in de horeca te stappen, maar zij zagen het helemaal zitten. Na een goed gesprek, wat
betreft de huisregels van sporthal De Sluis konden wij ons programma en de regels opmaken voor het nieuwe
seizoen. Ruim een week voor 12 september is de commissie nog een keer bij elkaar geweest om de puntjes op de I te
zetten. Besloten is dat we de middag zouden splitsen en op tijd te spelen. Dit i.v.m. niet teveel personen in de zaal.
Misschien voor een paar teams een bezwaar aangezien enkele teams 2 wedstrijden achter elkaar moeten spelen. Op
onze site heeft Paul uiteen gezet hoe alles is geregeld en waar wij ons allemaal aan dienen te houden. Vandaar dat
ik dat niet nogmaals uitleg. Voor alle mededelingen maken wij gebruik van onze site. Paul heeft in deze Corona tijd
een nieuwe opzet gemaakt van de ORVWFO website. Wij gaan er altijd van uit dat een ieder deze site leest. Hebben
jullie vragen dan kun je altijd bij één van onze commissie leden terecht waar bij je dan netjes een antwoord krijgt.
De eerste speelmiddag ligt achter ons en wij (de commissie) waren ook erg nieuwsgierig hoe deze zou verlopen. Ik
moet eerlijk zeggen dat een ieder zich aan de regels heeft gehouden. Als wij allemaal ons gezond verstand gebruiken
en ons aan de regels houden dan kunnen we onze gezellige speelmiddagen voorlopig met plezier voortzetten.
De commissie werd verrast met een boeketje bloemen ( zie de foto) voor het vele werk dat wij met alle leden
hebben gedaan om de competitie op te starten. Wij deden het graag voor jullie allemaal , maar ook wel een beetje
voor ons zelf. Ook wij vinden het al jaren een gezellige Recreanten competitie en kijken altijd weer uit naar een
volgende speelmiddag.

Voor ik mijn verhaal afsluit, wil ik het nieuwe team WSW uit Wijdenes dat in de Dames poule speelt veel plezier en
sportiviteit wensen. We zijn erg blij met de nieuwe aanwas. Tevens bedank ik hierbij ook de commissie voor al hun
werk om de start van onze competitie mogelijk te maken.
Gerard Brinkman

