
 
 

In de nieuwsbrief deze keer…   (Nieuwsbrief 5, februari 2021) 

- Van het bestuur     - Start beachvolleyballen 

- uitslagen Escaperoom    - herhaalde oproep: enquête nieuw seizoen

     

 

Beste VCS’ers, 

 

Na het schaatsplezier van een paar weken geleden lijkt het nu wel of de lente al een beetje 

begonnen is. Bij ons begon het in elk geval te kriebelen op 23 februari, toen we hoorden dat 

teamsporten tot 27 jaar buiten weer wordt toegestaan. Ruimte! En die ruimte willen we 

natuurlijk pakken. We wilden jullie snel informeren over onze plannen, dus in de app-groepen 

heb je al het nodige kunnen lezen over ons voornemen het beachvolleyballen vervroegd op te 

starten. Laten we hopen dat dit het begin is van een verdere verruiming van de maatregelen, 

zodat we over een aantal weken misschien weer met een mooie mix van alle leeftijden kunnen 

sporten.  

Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen houden we alle 

“compensatiemiddelen” (gedeeltelijke teruggave zaalhuur en bijdrage Nevobo) èn de extra 

uitgaven of gemiste inkomsten i.v.m. Corona, zoals sponsorgelden, bij. Aan het eind van het 

seizoen maken we dan de balans op en bekijken we wat we kunnen besteden aan 

terugbetaling van contributie. 

In deze nieuwsbrief vind je verder de oplossingen van de Escaperoom en een herhaalde oproep 

voor het invullen van de enquête over het nieuwe seizoen.  

Voor vragen over de Coronamaatregelen en voor aanmeldingen voor het beachvolleyballen 

kun je een berichtje sturen naar: corona@volleybalclubsassenheim.nl. Heb je andere vragen 

over de inhoud van deze nieuwsbrief, stuur dan een mailtje naar 

secretaris@volleybalclubsassenheim.nl 
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Start beachvolleyballen 

Yes! We mogen weer sporten! We vertelden jullie in de 
vorige nieuwsbrief al dat we achter de schermen regelmatig 
overleggen over hoe we het seizoen nog op een goede 
manier kunnen oppakken, àls daarvoor de ruimte wordt 
geboden. En die ruimte is er nu weer een beetje. Het kabinet 
kondigde afgelopen week aan dat sporten in teamverband, 
buiten,  tot 27 (t/m26) jaar weer mogelijk wordt. We willen 
natuurlijk kijken of het in deze tijd van het jaar mogelijk is om 

te volleyballen op het beachveld (denk vooral aan licht ). Dit weekend hebben we het 
beachveld bij Top speelklaar gemaakt. De meiden van MB1 staan samen met hun trainer en 
twee toezichthouders te popelen om dinsdag 2 maart mee te doen aan een pilottraining en 
zo de weg vrij te maken voor de anderen. Jullie hebben in de app een oproepje ontvangen, 
omdat we zo snel mogelijk willen inventariseren welke teams en individuen de komende 
periode willen sporten. Als we dat in beeld hebben besluiten we of en hoe we het 
beachvolleyballen gaan organiseren (en met het lengen van de dagen kunnen uitbreiden). Een 
nieuw protocol ligt al klaar. We willen voor het toezicht dezelfde regels hanteren als voor het 
binnensporten vorig jaar: teams (en ouders van jeugdteams) regelen zelf hun 
toezichthouders. 
   
Dus: Ben je onder de 27 jaar en wil je buiten volleyballen, meld je dan voor 2 maart aan via 
corona@volleybalclubsassenheim.nl. Zodra het mogelijk wordt om ook voor leden van 27 en 
ouder het sporten te organiseren, gaan we daar uiteraard hard ons best voor doen.  
 
 

Oplossingen Escaperoom 

Het is Coronatijd. De Wasbeek is al lange tijd gesloten. Je mist het volleyballen heel erg. Op 

een dag fiets je langs de Wasbeek en je ziet dat een deur op een kiertje staat. Je besluit naar 

binnen te gaan en op het eerste oog zie je niemand. Plotseling hoor je voetstappen in de gang. 

Je verstopt je om de hoek in de hoop dat je niet gezien wordt. Het geluid van de voetstappen 

wordt minder en opeens is het doodstil. Je hoort de deur dichtgaan en ziet nog net dat de 

sporthalbeheerder de deur afsluit en vertrekt. Wat nu? …. 

Zo begint de eerste opdracht in de Escaperoom 

waaraan jullie in de afgelopen weken konden 

meedoen. Aan de hand van puzzels en raadsels moest 

je o.a. codes verzamelen waarmee je kon ontsnappen 

uit de Wasbeek. Ontzettend leuk om het 

enthousiasme te zien waarmee iedereen zich op de 

puzzels stortte! De makers hebben achter de 

schermen zitten genieten van de frustraties bij 

deelnemers, de verwarring, het wanhopig vragen om 

hints en natuurlijk ook van de creatieve oplossingen 

en het doorzettingsvermogen van de diehards. 
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Doorzettingsvermogen was ook wel nodig, want de puzzels waren niet eenvoudig en vroegen 

echt om anders kijken en denken. Het is slechts 5 mensen gelukt om alle codes te vinden en 

te ontsnappen. Ze vallen alle vijf in de prijzen. De absolute winnaar is Sander van den Berg, 

met 325 punten, eervol gevolgd door Casper Geurds 255 punten, Hennes Voorn 250 punten,. 

Stefan Ulijn 65 punten enTeam Reinier -205 punten      . De prijsuitreiking vindt plaats op 5 

maart. Ben je benieuwd naar de oplossingen? Kijk dan hier: 

https://volleybalclubsassenheim.nl/wp-content/uploads/2021/02/VCS-Escaperoom-

oplossingen.pdf 

 

Herhaalde oproep enquête + meedenken met TC 

Als bestuur zijn we heel blij dat de TC zo 

voortvarend van start is gegaan met de 

teamindeling van volgend seizoen. Om die 

teamindeling tijdig rond te krijgen is het 

belangrijk dat de TC beschikt over de juiste 

informatie. Nogmaals het verzoek dus om 

de enquête in te vullen en desgevraagd 

ontbrekende informatie met de TC te 

delen. Lijkt het je leuk om mee te denken over de puzzel die teamindeling heet, aarzel dan 

niet en geef ons even een seintje. Extra denkkracht is altijd welkom! 

tc@volleybalclubsassenheim.nl 
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