
 
Jaarverslagen 2019 – 2020 Voetbal, Volleybal en Gymnastiek 

 
Voetbal 

Zaalvoetbal Dames :  
Het elfde officiële jaar zit erop . 
We hebben 11 leden die gaan trouw elke woensdag naar de  training  van 20.30-21.30  
Ze vinden het nog steeds allemaal erg leuk. 
 
Dit is een kort maar “krachtig” stukje  
 
Veld voetbal heren: 
We hebben Theo mogen begroeten als nieuwe speler. Helaas heeft Jan aangegeven te stoppen, echter hij 
wil wel lid blijven van de SVW dus het ledenaantal blijft 19 “actieve“ leden. Daarnaast zijn er ook geen 
investeringen gedaan.  
 
We hebben het seizoen  geopend  met de Teunis Uenk bokaal  Dit jaar hebben wij de ploegen Oene en SV 
Terwolde  op ons mooie sport complex mogen begroeten  
Op  22 september hebben we van SV Terwolde een wedstrijdbal mogen ontvangen voor het bedanken dat 
ze een week lang op het veld hebben mogen  trainen deze zomer.  
 
Wij zijn voorspoedig begonnen aan de competitie op 22 september thuis tegen AGOVV het eerste half jaar 
hebben we dan ook alle wedstrijden kunnen spelen dat waren 10 wedstrijden. Na de winterstop is helaas de 
pandemie COVID-19 uitgebroken. Wij wisten nog twee wedstrijden te spelen echter, wat later bleek, was 1 
mrt onze laatste wedstrijd van het seizoen 
 
Wij kwamen uit in de 7 klasse reserve en zijn geëindigd op de 10 dee plek  met  6  punten. 23 goals zijn 
gescoord, Kilian trof daarvan  7 keer het net en heeft dan ook de felbegreerde Henk Bijsterbosch bokaal 
wederom in ontvangst genomen    
Aart Bredenoord  ,Henk Bijsterbosch   en  Joost Boons   hebben de  thuis wedstijden gefloten .  
 
In het voorjaar is er een inventarisatie door middel van een enquête gedaan om te kijken of er animo was 
voor vrouwenveldvoetbal. Helaas waren het maar ongeveer 8 dames die wel interesse hadden, dat is te 
weinig voor het opzetten van een team. Wel een goed initiatief van Rowena. 
 
In de zomer van  2020 heeft Henk de banken om het voetbal veld geschilderd + de dug outs en tevens heeft 
hij de reclame  borden  gewassen.  
 
Voor  2020/2021  hebben wij twee nieuwe  spelers weten aan te trekken dat  zijn  Peter en Tim. 
Onze wasvrouw Hannie heeft aangegeven te stoppen  met het wassen van de tenues, ik weet zelf niet hoe 
lang ze dit gedaan heeft, zeker vele tientallen jaren en we zijn haar erg dankbaar. Gelukkig wil Dinie het 
wassen op zich nemen 
Doordat de kleedkamers en op het moment van schrijven en de douches nog niet werkten hebben we 
helaas aan het begin van de competitie wedstrijden moeten uitstellen en moeten omdraaien om alleen 
uitwedstrijden te spelen. De reden is dat de school in het dorpshuis wordt geïntegreerd en daardoor een 
flinke verbouwing momenteel bezig is  
Tot nu zijn mij niet bekend COVID-19 gevallen  bij SV Welsum  .  Ik zeg blijf gezond  !!!! 
  
John Hamer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Volleybal 
 

Het aantal leden is aan het eind van het seizoen helaas wederom iets afgenomen. Een trend die ook 
landelijk te zien is. Desondanks is door 3 teams deelgenomen aan de NeVoBo recreanten competitie van de 
regio Oost, recreanten IJsselstreek. Er is meegedaan met 1 dames, 1 mix en 1 heren team. . 
 
De trainingen werden het afgelopen seizoen wederom verzorgd door Margie Coldenhoff en bij haar 
afwezigheid wordt dit overgenomen door Annemieke van Duuren en Tim Appel. Per team was de opkomst 
voor de training verschillend. Er is weer in twee groepen getraind, waarbij elk team om de beurt een aparte 
teamtraining kreeg. 
Helaas is het seizoen voortijdig beëindigd als gevolg van de corona epidemie. In maart zijn alle wedstrijden 
en trainingen gestopt.  
 
Op 29 februari 2020 is de 37e Nacht van Welsum georganiseerd. Weer één van de hoogtepunten van het 
jaar. Ondanks het feit dat elk jaar minder teams deelnemen was het een zeer geslaagde avond.  
 
Tijdens de zomer van 2019 is iedere maandag de mogelijkheid geweest om te gaan beachvolleyballen. Een 
aantal volleyballers hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt.  
 
Ook in de zomer van 2020 is het beachvolley doorgegaan zodra dit was toegestaan volgens de minder 
scherpe coronaregels. De opkomst was wel duidelijk minder dan de vorige jaren maar toch altijd voldoende 
om een spelletje beachvolley te spelen. 
 
Door de corona epidemie hebben wij één team terug moeten trekken uit de competitie omdat meerdere 
spelers en speelsters hebben aangegeven niet te willen spelen zolang corona een probleem is. Een zeer 
begrijpelijke beslissing. Komend seizoen spelen we daardoor met 2, 1 heren en 1 dames team. Wij zullen 
samen bekijken of het verantwoord en mogelijk is om de komende wedstrijden te spelen. De gezondheid van 
ons is toch altijd belangrijker dan een volleybalwedstrijd.  
 
Trainingen worden nog door Margie Coldenhoff gegeven. Trainingen zijn op de maandagavond. De 
thuiswedstrijden spelen alle teams op maandagavond. 
 
Uiteraard nog een woord van dank aan onze scheidsrechters Eric, Ton en Hans. 
 
Ook 2020-2021 gaan we ons best doen om er een gezellig en sportief seizoen van te maken. Maar we zijn 
ons allemaal bewust van het feit dat corona hier verandering in kan brengen. 
 
Ik wens iedereen een sportief maar vooral gezond seizoen toe. 
 
Paul Tiesselink 
 
 
 

Gymnastiek 
De afdeling gymnastiek bestaat gedurende het seizoen 2019-2020 uit drie verschillende sporten, namelijk 
het Meer Bewegen voor Ouderen, de jeugddans en InShape.  
 
MBvO 
Na een lange vakantie zijn we eind augustus 2019 weer begonnen met de MBvO lessen. 
Het afgelopen seizoen hebben we op 12 januari mee gedaan met het besturentoernooi. Dat was heel 
gezellig. Er zijn 2 nieuwe leden toegetreden tot de gym: de heer T. Hanekamp en mevrouw D. Doornebosch. 
Van harte welkom op de gym! 
Na een periode van corona zijn we inmiddels - zij het met enige aanpassingen - weer begonnen 9 
september. 
 
Ditty Malestein heeft besloten om te stoppen als aanspreekpunt voor de MBvO. Hartelijk dank voor de jaren 
dat je dat hebt gedaan. Froukje Schippers en Dick Bijsterbosch zullen de taken overnemen. 
 
Dick Bijsterbosch 
 
 

 
 



Jeugddans 
Ook het afgelopen seizoen is er tijdens schoolweken elke woensdag gedanst in het dorpshuis onder leiding 
van Donja. De groep bestaat uit 9 meisjes uit de groepen 2 tot en met 5 van de basisschool. In januari is vol 
enthousiasme voor de tweede keer deelgenomen aan de Voorster Dansdagen.  
Door de uitbraak van het covid-19 virus en de maatregelen als het gevolg daarvan, is in maart de jeugddans 
stil komen te liggen. Gelukkig konden we, weliswaar buiten, na een tijdje weer opstarten. Helaas mogen de 
ouders daardoor niet meer de laatste minuten meekijken, maar moeten de deelnemers via het ‘kiss en ride’ 
principe worden weggebracht. 
 
Aan het eind van het seizoen heeft 1 meisje afscheid genomen, waardoor er op dit moment met 8 meisjes 
gedanst wordt. Tijdens het komende seizoen zal Donja met zwangerschapsverlof gaan, maar gelukkig 
hebben we al een mogelijke vervanger kunnen regelen. Helaas zullen door de eerder genoemde 
omstandigheden het komende seizoen de Voorster Dansdagen niet door gaan. Hopelijk kunnen we daar in 
2022 weer aan mee doen. 
 
 
Inshape 
In januari van het vorige seizoen is de InShape officieel van start gegaan. Het seizoen 2019-2020 was dan 
ook het eerste “echte” hele seizoen van de afdeling InShape. Met zo’n 24 leden, waarvan over het algemeen 
zo’n 16 in wisselende samenstellingen aanwezig zijn, wordt onder leiding van Inge fanatiek gesport op de 
woensdagavond van 19.30-20.30. 
 
Helaas gooide ook bij de Inshape de uitbraak van Covid-19 en maatregelen als gevolg daarvan roet in het 
eten en moesten we in maart tijdelijk stoppen. Na versoepelingen ontstond de mogelijkheid om de InShape 
les buiten te geven. Om daarbij zoveel mogelijk afstand te bewaren en risico op besmettingen te verkleinen, 
hebben leden de sportmaterialen tijdelijk in bruikleen mee naar huis gekregen. Gelukkig hadden we een 
mooie zomer, waardoor er vrijwel wekelijks weer gesport kon worden.  
 
Aan het begin van het huidige seizoen is ervoor gekozen om zo lang mogelijk buiten te blijven sporten. Dit 
omdat er meerdere leden liever niet binnen in een zaal willen sporten op dit moment. Inmiddels wordt het ’s 
avonds vroeger donker en vochtig en wordt er weer in de zaal gesport. Een aantal leden wacht de 
ontwikkelingen rondom het virus af, wat maakt dat we nu met gemiddeld zo’n 10 leden aan het sporten zijn. 
De les is voorlopig zo aangepast dat te allen tijde de 1,5meter afstand wordt gewaarborgd.  
 


