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Juli 2021 - 3e jaargang 
 

Switchnieuws nr. 1 
Millingen aan de Rijn 

www.switch87.nl, PR@switch87.nl 

 
De vierde nieuwsbrief van het seizoen 2020/2021 met: 

 Trainingsschema 2021/2022 
 Competitiestart half september 
 Volleybalschoenen-testdagen bij Huisman Sport  
 Penningmeesteroverdracht 
 Contributie-inning 
 Inlooptraining jeugd  
 Jeugdinformatieboekje 
 Clubredacteur gezocht 
 Hoge score Sponsor Card Garagebedrijf Pouwels 
 Restaurantbon Rijk van Nijmegen Culinair   
 Voorlopig wedstrijdprogramma Nevobo 

 
Mocht u deze nieuwsbrief niet (meer) willen ontvangen, mail dit dan 
naar PR@switch87.nl  Op onze site vindt u informatie over de privacy 
policy van Switch ’87.  

 
Trainingsschema 2021/2022 bekend 
Het trainingsschema van het nieuw seizoen is bekend en is 
beschikbaar op de website. Ook de teamindelingen zijn 
(bijna) definitief en bijgewerkt op de site. Voor een aantal 
teams wordt nog gezocht naar trainers: Dames 2 en Dames 
4. Het meisjes A team gaat dit seizoen de competitie in als 
Dames 3. Alle trainingen starten vanaf maandag 30 
augustus. Gezien de snelle start van de competitie wordt 
overwogen voor de aspiranten- en damesteams om op 23 
augustus al met trainen te starten. 
 
Competitiestart half september 
De Nevobocompetitie start al half september: De senioren 
spelen hun eerste uitwedstrijd al op donderdag 16 
september en op zaterdag 18 september zijn de eerste 
thuiswedstrijden voor de aspiranten en Dames 1 Swikaros, zie 
verder blz. 4 van deze Nieuwsbrief. 

Het seizoen in goede schoenen starten  
Onze sponsor Huisman Sport nodigt de leden uit voor de 
volleybal-schoenen testdagen in samenwerking met Mizuno. 
Op drie zaterdagen in augustus zal het merk Mizuno 

Agenda  
Maandag 30 augustus 
Start trainingen  
 
Zaterdag 11 september 
inlooptraining jeugd 
 
Donderdag 16 september 
Start Nevobo competitie 
 
Zaterdag 18 september 
Start Grote Clubactie 
 
1 – 19 september 
EK Heren 
 
Auto toe aan een 
onderhoudsbeurt?   
Toon je Sponsor Card bij 
Autobedrijf Pouwels en 
zorg dat de clubkas wordt 
gevuld. Nog geen Sponsor 
Card? Vraag hem aan bij 
PR@switch87.nl. 

Restaurantbon Rijk van 
Nijmegen Culinair Koop nu 
een cadeaubon van Rijk 
van Nijmegen Culinair en 
geniet van een heerlijke 
lunch of diner en steun 
Switch 
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aanwezig zijn met de volledige collectie die de leden 
uitgebreid kunnen aanpassen en testen. Het team 
van sportpodologen van Huisman Sport Huissen zal 
daarbij deskundig advies geven over de 
schoenkeuze. 

In deze corona tijd wordt het iets anders aangepakt 
om elkaars veiligheid te waarborgen. Als je gebruik 
wilt maken van deze drie dagen kan dit op afspraak. 
Er wordt dan een half uur voor je gereserveerd bij de 
sportpodologen van Huisman Sport, zodat je altijd de 
garantie krijgt dat je de juiste schoen koopt. Om je te 
bedanken voor deze medewerking ontvang je deze 
drie dagen 20% korting op al je kleding en accessoires 
aankopen en 10% korting op je schoenen. De 
afspraak kun je inplannen via de info mail of telefoon: 
info@huismansport.nl of 026-3250743 optie 1 

Kom deze dagen zoveel mogelijk alleen of met 1 
extra persoon, neem je oude schoenen mee en de 
sportsokken waar je zelf mee sport! In de mail naar 
Huisman kun je ook aangeven of je blessures hebt 
waar rekening mee moet worden gehouden. 
Eventuele aanpassingen aan de zolen of het maken 
van nieuwe zolen kunt je een paar dagen later 
ophalen. 

De 3 zaterdagen zijn:  zaterdag 14 , zaterdag 21 en 
zaterdag 28 augustus van 9.30 uur tot 17.00 uur. 

Huisman Sport staat klaar om jullie deze dagen te 
ontvangen en te adviseren in Huissen, Vierakkerstraat 
20-24, www.huismansport.nl. 

Penningmeesterschap overdracht 
Per 1 juli heeft John Hendriks het 
penningmeesterschap van Switch ’87 overgedragen 
aan Jordy Sijtsema. Jordy is bereikbaar via 
penningmeester@switch87.nl.    
 
Contributie-inning 
Voor het nieuwe seizoen heeft de contributie-inning 
kwartaal 1 plaats gevonden rond 21 juli.    
 
Inlooptraining jeugd 11 september 
Op zaterdag 11 september is er een vrije inloop 
training voor alle jeugd van de basisscholen.  
 

Switch Sponsors 
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Andere opzet Jeugdinformatieboekje 
Dit seizoen wordt gestart met een andere opzet van het 
Jeugdinformatieboekje. Het algemene deel van het 
informatieboekje zal op de website geplaatst worden. De 
specifieke seizoengegevens worden aan het begin van het 
seizoen middels een informatiedocument 
(trainingstijden/trainers/coaches/activiteiten enz.) aan de 
(ouders van) jeugdleden toegestuurd per e-mail. Het 
gedrukte exemplaar van het informatieboekje vervalt.       
 
Clubbladredacteur gezocht 
Door het vertrek van een van de clubbladredacteuren zijn 
wij op zoek naar versterking. Zoals jullie hebben ervaren, 
heeft de Switchat de afgelopen jaren een 
gedaantewisseling ondergaan. Nu wij over zijn naar een 
nieuwe drukker, zijn er nog meer lay-out mogelijkheden. Je 
kunt je creativiteit hier helemaal in kwijt. Lijkt het je leuk, 
meld je dan bij onze redactie via redactie@switch87.nl of 
spreek een van onze redactieleden aan. Wellicht volg je 
een opleiding communicatie, onze PR commissie is een 
ideale plek om ervaring op te doen. 
  
Hoge score met Sponsor Card Garagebedrijf Pouwels 
Voor het 2e kwartaal 2021 scoorde Switch ’87 de hoogste 
opbrengst met de sponsorkaarten bij Autobedrijf Pouwels. 
De opbrengst bedroeg ruim € 100,–, dankzij de klandizie van 
5 van onze leden.  

Op vertoon van de Sponsorkaart krijg je korting op allerlei 
producten en diensten en de vereniging krijgt 5% van de 
factuur in de clubkas. Bij het maken van een afspraak kun 
je je kaartnummer al invullen of toon de kaart bij 
het  brengen van de auto. Heb je geen sponsorkaart of ben 
je hem kwijt? Via PR@switch87.nl kun je een nieuwe kaart 

aanvragen. 
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Restaurant bon Rijk van Nijmegen Culinair  
Switch doet mee aan de Clubactie van Rijk van Nijmegen 
Culinair. Rijk van Nijmegen Culinair verkoopt 
cadeaubonnen die te besteden zijn bij verschillende 
restaurants in Berg en Dal, Nijmegen en omstreken. Van de 
verkochte cadeaubonnen voor Switch ontvangt de club 
7,5% van het aankoopbedrag als de bon besteed wordt. 
Via onderstaande link kom je op de Site van Culinair 
Nijmegen, die voor Switch is aangemaakt: 
www.rijkvannijmegenculinair.nl/partner/switch87. 

Een mooie win-win situatie. Switch krijgt een mooi bedrag, 
de restaurants krijgen extra klandizie en degenen die de 
bon besteden krijgen een leuke middag/avond. Wat willen 
we nog meer…?!  
De bon is o.a. te besteden bij De Thornsche Molen, Blixem, 
De Duivelsberg en Tante Koosje. Bekijk alle restaurants waar 
je de cadeaubon kunt besteden. 

De actie loopt in eerste instantie alleen voor de maand juli, 
de bonnen zijn 2 jaar lang geldig, dus bestel snel! 

 

 
Voorlopig wedstrijdprogramma Nevobo 

 

 

Datum Tijd Team thuis Team uit Locatie
16-09-2021 00:00 Pegasus HS 9 Switch'87 HS 3 Ark van Oost, Nijmegen
16-09-2021 19:30 Boemerang Komeet DS 1 Switch'87 DS 2 De Heuvel, Druten
16-09-2021 19:30 Switch'87 DS 4 Touché DS 1 De Duffelt, Millingen aan de Rijn
16-09-2021 21:30 Trivos HS 5 Switch'87 HS 2 Sportcentrum Arcus, Wijchen
18-09-2021 14:00 Switch'87 JB 1 Tweestroom JB 2 De Duffelt, Millingen aan de Rijn
18-09-2021 14:00 Switch'87 MB 1 Halley MB 2 De Duffelt, Millingen aan de Rijn
18-09-2021 14:00 Switch'87 MB 2 AETOS MB 2 De Duffelt, Millingen aan de Rijn
18-09-2021 14:00 Switch'87 MC 1 Victoria MC 1 De Duffelt, Millingen aan de Rijn
18-09-2021 16:30 Swikaros DS 1 VoCASA DS 4 De Duffelt, Millingen aan de Rijn
23-09-2021 18:30 Switch'87 MB 1 Switch'87 MB 2 De Duffelt, Millingen aan de Rijn
23-09-2021 20:30 Switch'87 DS 2 Kidang DS 5 De Duffelt, Millingen aan de Rijn
23-09-2021 20:30 Switch'87 HS 2 Switch'87 HS 3 De Duffelt, Millingen aan de Rijn
23-09-2021 21:15 D.V.O.L. HS 1 Switch'87 HS 1 De Spil, Lent
23-09-2021 21:30 Trivos DS 6 Switch'87 DS 4 Sportcentrum Arcus, Wijchen
23-09-2021 21:30 Trivos DS 7 Switch'87 DS 3 Sportcentrum Arcus, Wijchen
25-09-2021 00:00 AETOS MB 2 Switch'87 MB 1 Sporthal Elderveld, Arnhem
25-09-2021 09:00 Rabobank Orion Volleybal Doetinchem MB 2Switch'87 MB 2 Topsporthal Achterhoek, Doetinchem
25-09-2021 09:00 Rabobank Orion Volleybal Doetinchem MC 3Switch'87 MC 1 Topsporthal Achterhoek, Doetinchem
25-09-2021 12:30 Trivos DS 3 Swikaros DS 1 Sportcentrum Arcus, Wijchen


