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Schijtteam
Een brandweerslang moest er 
aan te pas om een drol weg 
te spuiten in de sporthal van 
Duivendrecht. De beheerder 
was niet blij met de drol en het 
water. Gevolg: de mini’s mogen 
daar vermoedelijk niet meer 
spelen! Raar maar waar. Al-
batros speelde die dag niet en 
verklaart zichzelf onschuldig. 
Maar welke club er dan een 
schijtteam heeft weten we wel 
niet. 

Jan Ehrhardt
Hij woont zo’n beetje in de 
sporthal, maar wat doet hij nou 
precies voor de club. Tien vra-
gen aan de voorzitter.
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’Kikker verjaagt 

vogel uit sporthal’ 
Een aantal spelers van Heren 
1 loopt regelmatig rond in 
een KikvorsFilm T-shirt. Mid-
denaanvaller Sanne spant de 
kroon: hij heeft een hele kled-
ingkast vol met t-shirts en tru-
ien van het springende beest. 
Is hij bezig om de Albatros 
vogel voorgoed in te ruilen voor 
een kikvors?
Pagina 4

Wist je dat?
Alles wat je nog niet wist, vind 
je hier.  
Pagina 3

De stand van zaken
Heren 1 is nog onverslagen in de 3e klasse en ziet promotie 
kansen.
Heren 2 staat 3e de 4e klasse, maar heeft nog uitzicht op 
een promotieplaats met 4 punten achterstand.
Heren 3 doet hard zijn best om zich te handhaven in de 5e 
klasse, dat lukt maar net.

Dames 1 vecht tegen degradatie, maar staat nu op de 10e 
plek met 5 punten voor op nummer 11.
Dames 2 staat onderaan met 1 punt verschil op de nummer 
5 en 6. 
Dames 3 staat gedeeld 3e in een poule van 5.
Dames 4 staat 1e met 7 punten voorsprong op de nummer 
2. 

Jeugd 1 staat gedeeld tweede in de AX1 na opsplitsing van 
de poule. 
Jeugd 2 vult de tweede plek in de AX6 met 3 punten achter 
de nummer 1.

Mini’s spelen ook leuk : -). 

Over een jaar moet hij er staan: 
de nieuwe Verheijhal. Waar? Vlak 
achter de oude hal. En wat wordt 
het? Een blokkendoos. De charme 
van de oude, ronde hal laten we 
definitief achter ons. Het uitzicht 
vanuit de kantine op de hal is ook 
verleden tijd. Een korte impressie.

De hoofdingang komt aan de 
kant van de Polderweg te liggen. 
Op de begane grond bevinden 
zich de kantine, een gymzaal, 
een multifunctionele ruimte en 
de beheerdersvertrekken. Op 1 
hoog komt naast het Nevobo-kan-

De nieuwe Verheijhal
toor ook een zestal kleedkamers. 
Vanuit die kleedkamers moet je 
nog 1 verdieping hoger om in de 
eigenlijke hal te komen.

In de speelhal zit aan 1 lange kant 
een tribune, met daaronder de 
bergruimtes. Dus geen gesleep 
meer via een lift, maar de palen, 
netten en ballen bevinden zich op 
hetzelfde niveau als de speelvloer. 
Die vloer is ruimer bemeten dan 
de bruikbare ruimte in de huidige 
Verheijhal. Er is ruimte voor 4 
velden met dezelfde indeling over-
dwars als de huidige velden, maar 
dan wel met 3 meter vrije ruimte 



 

Tien vragen aan Jan 

1) Waarom speel je volleybal 
en bijvoorbeeld geen rugby of 
onderwater hockey?

“Rugby is me te ruw. En bij 
onderwaterhockey was ik de 
puck altijd kwijt. Dus heb ik maar 
gekozen voor een sport waar mijn 
medespelers de bal naar mij moeten 
spelen.”

2) Hoelang volleybal je al?
“Sinds 1976 in competitieverband. 
Daarvoor ook nog wel op school 
gedaan. Vanaf 1983 speel ik bij 
Albatros”

3) Je bent voorzitter van de club, 
wat houdt dat precies in?
“Binnen de club stelt het niet zoveel 
voor. Buiten de club moet je wel eens 
opkomen voor de belangen van de 
club, van alle Amsterdamse clubs of 
bijvoorbeeld van de Amsterdamse 
jeugdvolleyballers.”

4) Kun je daar een voorbeeld van 
geven?
“Er zijn bijeenkomsten geweest waar 
er gepraat werd over het ontwerp 
van de nieuwe sporthal. Belangrijkste 
strijdpunt: wij willen een kantine met 
uitzicht op de hal.”

5) Wat doe je nog meer voor de 
club?
“Training geven aan de jeugd, 
fluiten, aanvoerdertje over mijn 
team spelen, technische commissie 
heren. En nog wat volleybalfuncties 
buiten de club.” (Red. Jan is 
ook jeugdcompetitieleider van 
Amsterdam.)

6) Wat vind je het leukste aan 
training geven?
“Ach, bij gebrek aan vrouw en 
kinderen is het geven van training 
aan jeugdige volleyballers een leuk 
substituut ;-).”

7) Hoe zou jij de club beschrijven 
in vijf woorden?

“Dé volleybalvereniging in 
Amsterdam-Oost/Watergraafsmeer 
en Zeeburg.”

8) Wat is het hoogste niveau 
waarop je hebt gespeeld als 
invaller of basisspeler?
“Tweede klasse.”

9) Wat voor werk doe je?
“Ik heb een IT-winkeltje. Kleine 
middenstander dus eigenlijk.”
10) Kun je lang zonder volleybal?
 “Ja hoor, twee dagen zonder is geen 
enkel probleem.”

rondom alle velden. Geen instap-
vakken meer! De vrije ruimte 
boven de velden wordt 9 meter, 
wat naar mijn gevoel iets lager is 
dan in de huidige hal. Maar als je 
de schetsen van de architect mag 
geloven wordt het dak gestut door 
een vakwerkconstructie en zullen 
we dus nog steeds mogen genieten 
van ballen die hoger dan 9 meter 
gespeeld worden, achter een stut-
balk verdwijnen en dan ‘dubbel’ 
gegeven moeten worden.

De hal kan verder ook nog door 2 
zogenaamde trenomatten in drie 
deelhallen worden ingedeeld. 
Formaat gymzaal. In de praktijk 
zullen de volleyballers dat niet ge-
bruiken, schat ik zo. Maar voor de 
andere hoofdgebruiker (het MCO) 
betekent het dat ze de beschik-
king krijgen over in maximaal 4 
gymzalen: 1 op de begane grond 
en 3 op de 2e etage.

Wat betekent dit nu in de praktijk 
voor Albatros? De trainingsuren 
veranderen niet, dus dat blijft 

zoals het was. Voor de jeugdtrain-
ing wordt waarschijnlijk een 
iets betere indeling mogelijk, als 
er drie 6-bij-6 velden met een 
heeeeeel lang net kunnen worden 
uitgezet op de plek, waar nu veld 
1 en 2 liggen. Dat biedt meer mo-
gelijkheden voor de jongste jeugd.

De beruchte nazit na de training 
gebeurt nu niet meer vlak naast de 
hal. Je moet eerst een verdieping 
zakken, douchen, omkleden, nog 
een verdieping zakken om in de 
kantine te komen. Of Huub en Jef 
daar achter de bar staan is maar 
afwachten. De kantine moet nog 
aanbesteed worden en het lijkt 
er niet op dat Huub en/of Jef een 
voorkeursrecht hebben. Ook bij 
de wedstrijden zul je het contact 
met de hal missen. Waarschijn-
lijk komt er wel een scherm in 
de kantine te hangen waarop je 
kunt zien wat er in de hal gebeurt, 
maar ik verwacht niet dat teams 
aldaar wachten tot het veld vrij is. 
Dat wordt gewoon om kwart voor 
negen naar de kleedkamers en dan 
in de hal afwachten tot je kunt 

beginnen. Jammer.
Wel is er op de tribune nog een 
klein barretje voorzien. Met name 
bij de jeugdwedstrijden is dat wel 
handig. De jongste jeugd speelt 
vaak wedstrijdjes van een kwartier 
of een half uur en dan is het zowel 
voor de kinderen als voor hun 
ouders wel handig om daar even 
een versnapering te halen tussen 
de wedstrijden door.

Al met al? Een iets betere speelv-
loer met wat meer mogelijkheden. 
Maar verder wordt het saaier. 
En de oude hal? Die wordt afge-
broken en vervangen door een 
eveneens rond “Centrum voor de 
Dans”, gecombineerd met een 
aantal woningen om het geheel be-
taalbaar te houden. Verder komen 
in de buurt nog een nieuw stads-
deelkantoor, een ‘brede’ school, 
wat winkels en horeca, een par-
keergarage en dergelijke. De buurt 
krijgt dus wel een opkikker.

Jan
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Energie om te 
sporten

“Jij leeft grotendeels in de 
sporthal he?”, vraagt mijn trainer 
Jaap als ik hem gedag zeg op 
het speelveld. We staan beide op 
het punt om een dameswedstrijd 
te coachen. Een bezigheid die je 
al snel één avond in de week in 
beslag neemt. Daarnaast coach 
ik op zaterdag-middag (heerlijk 
een sport voor uitslapers) 
twee jeugd teams. Train ik op 
maandag Jeugd 1 en train en 
speel ikzelf bij Heren 2. Zo af en 
toe een invallen bij Heren 1 is 
eigenlijk ook vaste prik. Tel de 
aantal uren volleybal in de week 
bij elkaar op en je komt geheid 
met de conclusie: dat zijn er 
nogal wat.

Waar haal ik de energie vandaan 
om training te geven? Om te 
coachen en om zelf te spelen? 
En nog niet te bedenken: de tijd? 
Het laatste is makkelijk, want in 
mijn filosofie, die ikzelf ook maar 
gedeeltelijk toepas, bestaat tijd 
op zich niet. Het zijn prioriteiten 
die je jezelf stelt. Maar goed, 
volleybal heeft een grote prioriteit 
gekregen en dat heeft alles 
te maken met de energie. Het 
borrelt op aan het begin van de 
week. Als de meeste nog werken 
of thuis zitten, stap ik rond kwart 
over vier, half vijf de sporthal 
binnen. De adrenaline stroomt 
als ik de trap oploop maar begint 
pas echt als ik de gele deur 
opentrek en de lucht opsnuif van 
de hal. Heerlijk. In het donker, 
met alleen wat verlichting 
van de nooduitgangbordjes 
is de belevenis, want dat is 
het, het mooist. Het is een 
moment waarop de zorgen 
van de dag, vermoeidheid en 
stress verdwijnen in het niets. 
De energie stroomt door mijn 
lichaam. 

R!< 
 

Coach
De coach van Heren 1 Arno traint 
bij Armixtos. Heren 2 van die club 
wilde graag twee punten halen bij 
de wedstrijd tegen Albatros. Arno 
maakte in de 4e set enkele wissels 
waarna Heren 1 de set verloor, ze 
stonden 20-13 voor!  

Dames 4 had laatst twee inval-
coaches. Hun eigen coach Rik 
had zelf een wedstrijd. Sendny 
van Jeugd 1 heeft de eerste set 
gecoacht en Jason de andere drie. 
De return met KVA werd met 0-4 
gewonnen. De eerste wedstrijd 
werd nog verloren met 3-1. Toen 
hadden ze Rik als coach…

Jeugd 2 heeft nu een selectie van 
tien spelers! Coach Rik is door het 
dolle heen met al die wissels die 
hij maakt!

Debuut
De nieuwe speler van Heren 1 
heet David! Hij wilde vorige week 
zijn debuut maken nadat hij de 
maandag ervoor voor de eerste 
keer meetrainde bij de vogels van 
Heren1/ 2. Dat mislukte echter: 
er was geen scheids aanwezig. De 
wedstrijd ging niet door.

Davey van Jeugd 1 heeft ingeval-
len in Heren 2! Hij maakte zijn 
debuut tegen Zeeslag. Het was 
een eerste set met een wel heel 
lange adem: 34-32 voor Albatros! 
Uiteindelijk werd er gewonnen 
met 3-1.  

Lisanne van Dames 4 heeft  heel 
kort de sprong heeft gemaakt van 
de zesde naar de eerste klasse! Zij 
speelde een paar minuten mee met 
Dames 1!

Wist je dat:
Rina zich eind 1975 aanmeldde 
bij Albatros? Een tijdje speelde bij 
Vono maar toch weer naar Alba-
tros kwam? 

Henk, trainer van de mini’s en 
speler van Heren 3 registreerde 
zich al in 1981 bij de club! 

Sandy het zusje van Kim uit 
Dames 4 traint weer mee met 
Jeugd 1. 

Robbie, trainer van Heren 2 is al 
sinds 1987 verbonden met de club. 
Rik uit dat team is geboren in dat 
jaar! Hij kan zelf dit jaar zijn tien-
jarig jubileum vieren! 

Jessica en Sendney van Jeugd 1 
zijn verliefd op elkaar! Sendny 
reageerde heel verbaast toen hij 
haar zag buiten het veld: “Draag 
jij ook spijkerbroeken?”.

Liane en Marjet uit Dames 2 zijn 
zusjes! Maar dat schijn je pas goed 
te kunnen zien als hun zusje erbij 
staat...

Davey van Jeugd 1 heeft al twee 
keer training gegeven aan Jeugd 2. 
Zijn team mist hem dan erg, maar 
Jeugd 2 is er blij mee. 

Heren 1 is nog steeds onverslagen. 
John uit dat team heeft een legend-
arisch uitspraak: “We hebben alles 
nog in eigen hand.”
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In 2003 ben ik afgestudeerd aan de 
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 
waar ik een film- & televisieopleiding 
volgde, en daarna heb ik mijn eigen 
bedrijf ‘Kikvors Film’ opgericht. 
In januari heb ik kleding met het 
Kikvors-logo laten bedrukken en die 
heb ik aan verschillende clubgenoten 
kunnen slijten. Erg leuk om je eigen 
bedrijfslogo af en toe rond te zien 
wandelen. Maar een Albatros blijft 
natuurlijk ook heel mooi hoor...

Wat doet Kikvors Film?

Vanuit Kikvors Film werk ik aan 
allerlei soorten videoproducties, 
variërend van documentaires tot 
bedrijfsfilms en theaterregistraties. 
Ook werk ik als freelancer 
regelmatig voor een bedrijf in 
Hilversum dat historische DVD’s en 
televisieprogramma’s maakt. Voor 
hen ben ik nu bezig met verschillende 
afleveringen van het nostalgische 
programma ‘Retourtje Toen’, 
waarvoor ik met de camera mensen 
bezoek die vertellen over vroeger. 
Bijvoorbeeld over onderwerpen als 
‘Mijn eerste brommer’, ‘Dolle Mina’ 
of ‘Popmuziek’. In de montage mag 
ik die verhalen dan samen met 
beelden uit het polygoonarchief tot 
een leuk programma smeden dat 
vooral ‘het gevoel van toen’ op moet 
roepen. Retourtje Toen is te zien op 
www.nostalgienet.nl onder het kopje 
‘Videotheek’.

En hoe kwam je bij Albatros 
terecht?

Als jochie ben ik al begonnen bij de 
mini’s van Albatros. Ik was toen een 
jaar of elf/twaalf, en mocht gelijk aan 
twee andere Sanne’s in mijn team 
uitleggen waarom mijn naam echt 
óók een jongensnaam was. Eerst 
kreeg ik nog training van Mannah, die 
met engelengeduld tijd bleef steken 
in het gestuntel van ons als kleintjes. 
Ik herinner mij een teamgenoot 

met een eindeloze procedure bij de 
service: Eerst de bal een paar keer 
op de grond stuiteren, dan vooruit 
kijken, nog een paar keer stuiteren, 
weer kijken en alvast even met de 
arm zwaaien, nog een keer stuiteren, 
tot eindelijk de service volgde. Helaas 
was die steevast uit, of in het net.
Later kreeg ik training van Silvie en 
Randy. Uiteindelijk groeide ik door 
naar de Heren waar ik bij Randy 
in het team kwam. Ik weet nog dat 
ik het geweldig vond om bij mijn 
leermeester in het team te komen, 
maar het was in het begin vooral ook 
erg zwaar. Het net leek gigantisch 
hoog, en van de zwaardere 
oefeningen was ik al snel buiten 
adem. Op de eerste training ben ik al 
voor het einde uitgevallen met kramp.
Tijdens mijn studententijd ben ik 
een tijdje weg geweest bij Albatros, 
maar ik ben daarna teruggekeerd 
toen ik weer in Amsterdam woonde. 
Inmiddels zit ik in Heren 1, waar de 
laatste tijd wel wat verschuivingen in 

de personele bezetting zijn geweest. 
Maar ik geloof dat we nu wel een 
redelijke rust gevonden hebben. 
Ons probleem blijft dat het niveau 
van ons spel vaak overeenkomt met 
het niveau van de tegenstander. Bij 
goede tegenstanders spelen we vaak 
onze beste wedstrijden, maar bij 
mindere tegenstanders laten we dan 
weer punten liggen. Maar ik heb ook 
gehoord dat dit gewoon een Albatros-
probleem is... 

Alles in eigen hand

Dit seizoen doen we het tot nu toe 
goed. Uiteraard mede dankzij het 
fenomenale invalwerk van diverse 
Heren 2 spelers staan we nog 
bovenaan in de poule, en met David 
als nieuwe aanwinst voor het team 
(spelverdeler/middenaanvaller) zou 
het mooi zijn om te promoveren naar 
de 2e klasse.
We hebben alles nog in eigen hand!

Heren 1 doet het tot nu toe goed dit seizoen. Niet alleen op het veld, 
maar ook aan de bar na afloop is het team steevast vertegenwoordigd. 
Na de kennismaking met aanvoerder Rene in het vorige nummer, 
hebben we deze keer Sanne gestrikt voor een diepteinterview. Wellicht 
dat hij ons kan vertellen waarom verschillende Albatrossers ineens met 
een kikker op hun shirt rondliepen.

Sanne, kikvorsFilm en zijn volleybalcarriere 
“Maar een Albatros 
blijft natuurlijk ook 
heel mooi hoor...”
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De TC Dames zorgt ervoor dat elk 
seizoen de teams van de dames 
worden samengesteld. Hoe gaat 
dat in zijn werk? Elk team heeft 
een vertegenwoordiger in de TC 
zitten. In samenspraak met coach-
es, trainers en deze vertegenwoor-
digers worden de teams samen-
gesteld. Zoals jullie misschien wel 
gemerkt hebben, heeft dit aan het 
einde van het afgelopen half jaar 
nogal wat storm veroorzaakt.
We gaan het vanaf nu wat degeli-
jker aanpakken: elke maand gaan 
coaches, trainers en TC leden rond 
de tafel zitten om te kijken wat er 
speelt  binnen de teams en hoe elk 
lid zich 
 

ontwikkelt. Aan de hand van 
deze 
vergaderingen kunnen we leden 
eerder informeren over de plan-
nen voor het volgend seizoen. 
We hebben er nu ook een leuk 
dames 4 bij gekregen, die we 
ook zeker goed in de gaten wil-
len houden om ze zo leuk mo-
gelijk te laten spelen. Want daar 
draait het toch allemaal om?
Mocht je opmerkingen heb-
ben over de teamsamenstelling, 
schroom dan niet deze tegen de 
vertegenwoordiger van je team 
te uit te spreken.
 
Rina van Ingen (namens de TC) 

De TC dames vergadert in stilte

Op de eerste

 maandag van de maand 
vergadert de Technische 
Commis-sie Dames. Wat 
doet de TC precies en 
hoe gaat zoiets te werk? 
Rina, voorzitter van de 
TC geeft antwoord.
 

Het Albatrosclubblad is een initiatief van Rik Burger. Aan dit nummer werkten nog 
meer mee: Jan Ehrhardt, Sanne Turkenburg en Rina van Ingen. Tips voor het club-
blad? Mail naar clubblad@albatros-amsterdam.nl
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H5A AE  Ma 26/03  19:00  VONO H2 - Heren 3     De Weeren  
D5C BD  Di 27/03  19:00  C.T.O.’70 D1 - Dames 3    Verheij  
H4L FC  Di 27/03  21:00  Heren 2 - Syzygy H1     Verheij  
D2H DA  Di 27/03  21:00  U.v.O D2 - Armixtos D2    Verheij  Brian
DPB JE  Wo 28/03  21:00  Smashing ‘72 D1 - VV Amsterdam D2  Diemen  René
D6A CH  Vr 30/03  19:00  VV Amsterdam D11 - Dames 4   Blauwwit 
H3M FE  Vr 30/03  21:00  Slotervaart H1 - Heren 1    Ookmeer  
D1C JE  Vr 30/03  21:00  Dames 1 - Haarlem D4    Verheij  
DRD BL  Za 31/03  16:30  Abcoude D2 - Zaanstad D2    Abcoude  Frans
XA 6 BA  Za 31/03  13:00  VV Amsterdam J3 - Jeugd 2    Verheij  
H4L BF  Wo 04/04  19:00  Smashing ‘72 H2 - Heren 2    Diemen  
D6A HA  Do 05/04  19:00  Dames 4 - V.C. Waterland D2   Verheij 
H2H DC  Do 05/04  21:00  Armixtos H1 - US H5    Verheij  Frans
DRD DC  Za 07/04  13:30  Tevoko D1 - Huizen D1   Ons Genoegen  Frans
H1C LG  Di 10/04  21:00  Xenon H1 - HCCnet/Martinus H6  Van Hogendorp  Jan
 Wo 11/04  19:00  Zaaldienst  Verheij  Dames

Programma komende week

Meer weten? Surf naar www.albatros-amsterdam.nl


