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Juli 2022 - 4e jaargang 
 

Switchnieuws nr. 1 
Millingen aan de Rijn 

www.switch87.nl, PR@switch87.nl 

 
De eerste nieuwsbrief van het seizoen 2022/2023 met: 

 Trainingsschema 2022/2023 bekend  
 Start competitie 
 3 september: Feest en toernooi – 35 jaar Switch ‘87 
 Fiets kopen Bike Totaal 
 Kopij voor Switchat 
 Rabo ClubSupport 
 Grote Clubactie 2022 
 Oefenwedstrijden Lange Mannen tegen Duitsland 
 Teamindeling seizoen 22-23 

 
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 2022/2023 bekend 
Het trainingsschema van het nieuw seizoen is bekend en staat ook  
op de website. Ook de teamindelingen zijn (bijna) definitief en is 
verderop in de nieuwsbrief te lezen. Tevens wordt de teamindeling 
nog bijgewerkt op de site.  
Helaas liggen de plannen van Ikaros en Switch voor nu teveel uit 
elkaar om nog verder te gaan met een gezamenlijk team. We 
starten aankomend seizoen met een jong Switch ’87 Dames 1. 
Voor een aantal teams wordt nog gezocht naar trainers, voor 
Dames 3, zij trainen op maandag van 20.00 – 21.30. Ook zoeken 
we nog een trainer voor Heren 1 op dinsdagavond van 20.30 - 
22.00. Alle trainingen starten vanaf maandag 29 augustus.  
De trainingstijd van onze jeugd op zaterdag is aankomend seizoen 
gewijzigd; ze starten voortaan om 9.15. 
 
Start competitie 
Vandaag heeft de Nevobo het conceptprogramma voor de 
competitie gepubliceerd. Check de App of website voor het 
programma. De competitie start op donderdag 15 september. 
 
Beachen in de zomer 
De beachcompetitie is bijna klaar, maandag worden de laatste 2 
wedstrijden gespeeld. Wij kunnen nog de hele zomer gebruik 
maken van de beachvelden op het sportpark. Het sleutelbeheer is 
in handen van onze coördinatoren Emmie van Swelm en Bo van 
Schoonhoven, te bereiken op beachvolleybal.switch@gmail.com. 

Agenda  
 
11 & 12 augustus 
Oefenwedstrijden Lange 
Mannen 
 
29 augustus  
Start trainingen  
 
3 september  
Lustrumtoernooi en feest  
 
5 -27 september  
Stemperiode Rabo 
ClubSupport 
 
23-25 september  
Jeugdkamp  
 
24 september – 15 november  
Verkoop Grote Clubactie 
 
 
WK Volleybal Dames vanaf 23 
september 
 
In 2022 zal het WK Volleybal 
Vrouwen voor het eerst in de 
historie in Nederland 
plaatsvinden, koop nu je tickets
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3 september: Feest en toernooi – 35 jaar Switch ‘87 
Zoals al eerder aangekondigd en natuurlijk allang in dikke 
vette stift in jullie agenda’s staat, is 3 september 
aanstaande de dag dat we het feit dat Switch ‘87 (even 
tellen) 35 jaar bestaat, uitbundig gaan vieren! 
 
Hoe hadden we dat bedacht? 
Nou, om niet te ver out of the box te denken hebben we 
een toernooitje bedacht, en wel op het zand van de 
beachvelden bij het sportpark. Ook een paar velden op 
gras erbij om rekening te houden met de mensen die 
spelen in de zandbak maar nix vinden. Paar wedstrijden, 
drankje en een hapje erbij worden verzorgd en de goeie 
zin zullen we zelf maar mee moeten brengen.  
 
Mocht het slecht weer zijn, je weet het in dit kikkerlandje 
tenslotte maar nooit, dan hebben we een puike escape 
geregeld in de vorm van de sporthal om de hoek 
genaamd De Duffelt.  
Bijkomend voordeel: nadien kunnen we dus ook in de 
sporthal douchen en omkleden om weer fris en fruitig voor 
de dag te komen op het aansluitende feest dat, zoals te 
voorspellen was, in de kantine en zaal van de sporthal 
gehouden wordt.  
Op dat feest is eten geregeld en een drankje om dat eten 
even weg te spoelen. Onder de welluidende muzikale 
begeleiding van ons aller bekende DJ Bob, garantie voor 
succes. 
 
Nu is het zo dat ons clubje wel wat gespaard heeft maar 
om nu alle kosten voor het feest te dragen… daar werd 
onze penningmeester een beetje nerveus van.  
Dus voor een hapje en drankje vragen we een bijdrage 
van € 5,00  pp, nadien is drank voor eigen rekening. 
 
Wat nu te doen?  
Geef je als de sodeweerga (maar in ieder geval VÓÓR 14 
AUGUSTUS) op bij één van de drie leden van de 
lustrumcommissie en verzeker jezelf daarmee van een 
leuke dag op 3 september. Geef indien van toepassing 
ook even voorkeur voor zand of gras door en natuurlijk ook 
als je een wens hebt voor wat betreft het eten. Dat geldt 
natuurlijk ook voor een allergie (alleen voor voedsel dus 
hè, personen tellen niet mee). 
 
Wij hebben er zin in. Komt allen!! 
 
Groetjes de Lustrumcommissie 
Annie info@indelavinde.nl 
Henk: hwl_jansen@hotmail.com 
Rob: monumentenman@hotmail.com 
 

Switch Sponsors 
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Fiets kopen bij Bike Totaal = € 10,- voor clubkas  
Heb jij in 2022 een (nieuwe) fiets gekocht bij Bike Totaal? 
Geeft dit nu door aan de PR Commissie via pr@switch87.nl 
met je naam en factuurnummer en Switch ontvangt  10,- in 
de clubkas.  
 
Kopie voor 1e Switchat dit seizoen 
De clubbladredactie is al met de voorbereidingen van de 
volgende Switchat gestart. Het clubblad komt uit in de 
week vóór de herfstvakantie: heb je wat te melden lever 
dan je tekst in vóór 23 september via redactie@switch87.nl. 
Dus heb jij nog een leuk verhaaltje, verslag oefenwedstrijd 
of volleybal vakantiefoto, stuur dit dan naar de redactie. 
 
Lijkt het jou leuk om te helpen met het maken van ons 
clubblad? Wij kunnen altijd extra handjes gebruikten. Bij 
interesse, stuur een e-mail naar redactie@switch87.nl of 
spreek een van onze redactieleden aan.        
 
Rabo ClubSupport  
Vanaf maandag 5 september kan er weer gestemd 
worden voor de Rabobank ClubSupport actie! Net als 
vorig jaar geef je jouw stem via de app of door in te 
loggen op de Rabobank website. Met jouw stem 
ondersteun je ons doel: het organiseren van Super 
Saturday/eindfeest aan het einde van het seizoen.  
Ben je nog geen lid, maar heb je wel een rekening bij de 
Rabobank? Dan kun je eenvoudig lid worden 
via https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/.  
Geef óns jouw stem in de periode van maandag 5 t/m 27 
september in de Rabo App of op 
www.rabobank.nl/clubsupport. 
 
Grote Clubactie 2022  
Zaterdag 24 september, helaas valt dit gelijk ons 
jeugdkamp, start de landelijke lotenverkoop van de Grote 
Clubactie 2022! Vanaf die dag, later in de week kan ook, 
kunnen onze Switch jeugdleden langs de deuren komen 
om loten te verkopen of digitaal via de toegestuurde link . 
De opbrengst komt ook dit jaar ten goede aan het 
jeugdkamp en de vele jeugdactiviteiten voor onze mini's 
en aspiranten. Niemand langs geweest? Je kunt vanaf 24 
september ook online loten kopen.  

Oefenwedstrijden Lange Mannen tegen Duitsland 
Op 27 augustus begint in Ljubljana het WK voor de Lange 
Mannen. Als voorbereiding spelen de Lange Mannen op 
11 en 12 augustus twee oefeninterlands tegen Duitsland. In 
Topsportcentrum Rotterdam gaat Oranje de strijd aan met 
Die Mannschaft. De Lange Mannen kunnen jouw support 
goed gebruiken dus zorg dat je een plek op de tribune 
bemachtigt in Rotterdam! Koop je tickets hier. 

Switch Sponsors 
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Teamindeling seizoen 22-23  
 
Dames 1 Dames 2 Dames 3 
Lara Janssen Jolinka Boer Mieke van Swelm 
Hella van Eck Marise Boer Hanneke van Swelm 
Kirsten Hennink Arrianne Kersten Jolanda Hol 
Marieke Bach Bo van Schoonhoven Marjolein van den Burg 
Lotte Brandwijk Emmie van Swelm Josien Spann 
Karlijn Brandwijk Josephine Borger Yvette Hovens 
Esra de Keijser  Yanniek Campschreur 
Dirkje de Bruijn   
Sadé Wieland   
 
Heren 1 Heren 2 Heren 3 
Maarten Blom Arno van Eldonk Mark Brugman 
Rob de Bruijn Tom Erinkveld Cees Burgers 
Arjan Kregting Jeroen Haan Lars Bakker 
Mario Frieling Koen van Haren Cor Boer 
Rick Stunnenberg Jeroen Rentrop Henk Jansen 
Jordy Sijtsema Paul de Waal Peter Tissen 
Sep de Keijser Nico van de Wetering Bertram Grintjes 
Jochem Bruns Ron van de Weerd Frits Scholtens 

 Wout Huisman Rene Smijers 

  
Jelle Leenders 
Milan van der Vegte 

 

Aspiranten MA1 Aspiranten MA2 Aspiranten MB1  Aspiranten JC1 
Janne Verwijs Demi Blom Floor Smolders  Eva Janssen 
Mijntje Winkels Britt Pluister Mila Kerkman  Lotte Schmidt 
Linde Peters Lara Blom Evie Mallo  Marith van Mens 
Yasmin Janssen Marit Leenders Puck Peters  Robin de Kleijn 
Claire Tschopp Kiki Gesthuizen Lot Seegers  Nikki Stehouwer 
Julia Nobbe Anne Hendriks Sophie Janssen  Luuk Heijmink 
Julia de Waal Senna de Haan Mara  Janssen  Hayley de Haan 
Nikki van der Hoeven Eva Bach Merle Hock  Fien Mallo 
Iris Marques  Froukje van Alst  Pim de Kleijn 
Meyke Blom     
 
Mini's N6.1 Mini's N5.1 Mini's N2 / 3 nog in te delen   
Tess Loes Romee Marly Delanah 
Rosalie Myrte Josephine Chaimae Isla 
Levi Linde Xaja Tom  
Dieke Georgina Nia Rik  
Olivia Siri Morris   

 

Evenementen 
Sponsors 

 

 
 

 
 

 
 

 


