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VAN DE 

HOOFDREDACTEUR
Voor u ligt de jubileumuitgave van het NetNieuws. 

Een bonte verzameling van de rijke historie die het 

NetNieuws heeft voortgebracht. 45 jaargangen op 

papier, en sindsdien online. 

 

De eerste NetNieuwsen nog volgens Hollands 

glorie ambacht met typemachine geschreven. Een 

Netnieuws werd in de timp gestencild met een 

aangeschafte stencilmachine van 126 gulden. Later in 

1985 kwam de eerste computer in beeld(buis). Eppie 

was een vroege computerfanaat en bracht zo’n ‘akelig 

ding’ het bestuur in. Het gebeurde vervolgens in de 

dagen 2000 n.C. dat onze eerste website: pvt-online.

nl online ging. In 2009 werd A4 A5 en het slot van het 

papierentijdperk kwam in 2013. Het leverde een stapel 

van ongeveer 180 NetNieuwsen op. Wist u trouwens 

dat de naam NetNieuws pas in 1979 bedacht werd? In 

de jaren ervoor hadden diverse namen zoals Smash, 

Hips, Toink en Rits, het niet gehaald. Een uitleg wat de 

naam 'NetNieuws' betekent kunt u verderop lezen.    

 

In de voorbereiding naar  de 50ste editite van dit 

toernooi werd al gauw besloten dat er een bijzondere 

uitgave moest komen zodat iedereen nog één keer 

een NetNieuws op papier kon lezen, een luxe-editie 

en volledig in kleur. Nog geen hoofdredacteur was dat 

in de afgelopen jaren gelukt.  

 

Even terug naar die ±180 NetNieuwsen. Deze moesten 

allemaal gelezen worden en dat leverde vele inzichten 

op. Bijvoorbeeld dat het ontzettend veel tijd kost om 

het door te lezen en een selectie met geschikte 

artikelen te maken (het leverde 82 gescande 

documenten op en dat ging niet passen in deze 

uitgave). Verder viel het op dat de eerste redactieleden 

een eigen taal ontwikkelden, dat de taal op zichzelf 

behoorlijk is veranderd en ook dat het elk jaar wel over 

bier en liefde gaat. Tevens dat het de eerste jaren niet 

toegestaan was om reclame op kleding te dragen en 

dat er veel gevoel van concurrentie was tussen de 

redactie en het Nederlands Dagblad. Uiteraard werd 

het NetNieuws meer gelezen en won deze strijd.

 

Voor u ligt, wat ons betreft, het mooiste NetNieuws 

dat we hebben kunnen maken. Ik denk dat ik voor 50 

jaar redactie schrijf (lees: spreek) als ik zeg dat we deze 

taak graag gedaan hebben en dat ook onze kinderen 

(zouden we die mogen krijgen) aangestoken worden 

met het PVT-virus. Het gevoel dat we allemaal bij 

ons dragen is moeilijk te beschrijven en te bevatten, 

maar het maakt me wel nederig en dankbaar. Het PVT 

Museum dat gisteren is geopend, is bij uitstek het 

voorbeeld van hoe de rijke historie die we allemaal 

voelen tastbaar wordt. 

 

Ik hoop dat u geniet van dit exemplaar en ik wens u 

namens de hele organisatie veel leesplezier. 

 

Dik Lexi 
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Mijn rollator stal ik naast de andere. Ik ben niet de eerste zo te zien. 

Zes soortgenoten staan reeds troosteloos voor het informatiehok 

in de hal geparkeerd. Achter mij hoor ik jongelui een grap maken 

over mijn mobiliteit. Ik stoor mij er niet aan. Met een zwaai, zoals 

ik dat vroeger ook deed, zwiep ik de deur van het informatiehok 

open. Nog altijd is dit het domein van de organisatie tijdens het 

PVT. 

Aaaaah, kijk eens wie we daar hebben?, hoor ik vanuit de verste 

hoek. Ik kan zo niet zien wie het is. Ik zet mijn specsavers op mijn 

neus. Ja, het is Alice Broeksema! Zo, wat is die oud geworden zeg. 

Mijn ogen glijden van links naar rechts door het hok. Naast Alice 

zit Jelle, met nog net zo’n olijke blik als vroeger en de bril scheef 

op zijn neus. De glasdikte van zijn bril is wel iets toegenomen tot 

formaat jampotglas, maar toch… geen steek veranderd. En dan 

Ronald Mayer. Ik weet nog wel, 50 jaar geleden had hij nog een 

gitzwarte baard en een licht kalende kruin. De baart is er nog, zij 

het in een grijze opa Bakkebaard variant. Wonder boven wonder 

is het hoofd weer met haar bedekt. De rare coupe verraadt dat 

het een toupetje is, die vermoedelijk vanochtend door zijn vrouw 

Ester achterstevoren op het hoofd is geplakt. Naast Ronald 

zit Hans, nog nagenietend van de openingsspeech die hij 

vanochtend heeft gehouden. Moe maar voldaan zit hij daar, met 

voor zich een glas water waarin ik twee helften van een gebit zie 

glinsteren. 

Terwijl ik de kring verder rond kijk, klapt de deur achter mij 

nogmaals open. Een bejaardenscooter stuift het informatiehok 

binnen en komt met piepende remmen tot stilstand. Hé, daar 

hebben we Simon Kol! Sinds jaar en dag heer en meester over 

de volleybalvelden in De Timp. Alhoewel deze velden nog 

steeds even groot zijn als vijftig jaar geleden, heeft Simon nu een 

gemotoriseerde stoel nodig om van de ene kant naar de andere 

kant te kunnen komen. Heeft ook zo z’n voordelen, want deze 

uitvoering heeft een trekhaak. Bij ongevallen wordt de brancard 

achter de scooter geknoopt en wordt de gewonde met gezwinde 

spoed bij het Wilhelmina ziekenhuis afgeleverd. Ja, Simon is altijd 

al een allrounder geweest. 

Ik krijg een lekker bakkie aangeboden van Harma Haveman. 

Harma assisteert Alice al 51 jaar bij de huisvesting en ze vindt het 

nog steeds leuk. Elk pleegkind wordt door haar vertroetelt, alsof 

het haar eigen kind is. Een huilende speler, die zijn pleegmoeder 

is kwijtgeraakt in De Timp, krijgt van Harma een lollie aangeboden 

uit grootmoeders snoeptrommel, nog een aai over de bol en de 

tranen zijn verdwenen. 

Ondertussen neemt Ronald via zijn bleutoothtelefoon contact 

op met Roofradio, om een noodroep te doen uitzenden. Sinds 

enkele jaren is Roofradio ook ’s nachts bemand. De dinsdag voor 

het PVT wordt de voltallige Roofradio-crew met een hoogwerker 

op de plaats van bestemming gebracht. Vier dagen en nachten 

bivakeren zij daar. Pas zaterdags worden ze weer naar beneden 

gehaald en allen naar Arendshorst getransporteerd. Vorig jaar 

waren we hen zowat vergeten. Je moest ze eens verbleekt zien 

zitten toen de zaal ontruimd en de lichten gedoofd werden! 

DOOR: GUDDIE-UP-GO

NETNIEUWS UITGAVE 2004 | #1  

De glasdikte van zijn bril is wel iets 

toegenomen tot formaat jampotglas, 

maar toch… geen steek veranderd.

“

“

PVT ANNO 2054
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Met het bestuur drinken we gezamenlijk ons bakkie leeg, en 

vermaken we elkaar met onze herinneringen aan het verleden. 

Hilbert Elsinga en Sietse de Vries voeren het hoogste woord. 

Sinds de olympische spelen in Athene wordt De Timp zowel 

binnen als buiten zwaar bewaakt. Kikvorsmannen liggen in een 

rubberboot in de vijver naast De Timp te loeren naar potentiële 

terroristen. Ook op het dak een hele batterij scherpschutters die 

de omgeving nauwlettend in de gaten houden. Om in de zaal 

te komen wordt er eerst een irisscan uitgevoerd. Net als 50 jaar 

geleden staat Ronald er lachend bij te kijken wanneer er weer 

een illegaal wordt onderschept. 

Genoeg gebabbeld, ik posteer mij weer achter mijn rolator. Hé, 

wat loopt dat ding stroef. Lekke band, zie ik. Wat een rotstreek, 

ook de andere karretjes staan op hun velgen. In een ooghoek 

zie ik twee van die donderstenen wegrennen. Het lukt me nog 

net om mijn wandelstok tussen de benen van één van beiden 

te steken.

Met een ferme smak klapt het jong tegen de grond. Zo, daar heeft 

hij niet van terug. Een beetje respect voor het bestuur zou wel 

op zijn plaats zijn, want zonder ons geen PVT!, denk ik hardop. 

Met m’n lekke band begeef ik mij richting redaxiehok. Na dik een 

kwartier ben ik bij de juiste deur. Hier moet ik dit PVT zijn. Ditmaal 

wordt de deur voor mij opengedaan. Met rolator en al sjees ik 

naar binnen. De andere redactieleden zijn er al. Ik haal mijn laptop 

uit het mandje van mijn rolator en installeer deze op een tafel 

in het nu nog schone redaxiehok. Ziezo, het PVT kan beginnen. 

Waar zullen we dit jaar eens over schrijven? 
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DOOR: REDAXZIEK

DIT IS DUS
ECHT NIET 
GRAPPIG

 

Het PVT is natuurlijk niks zonder de bezoekers en toe-

schouwers. Velen komen met het openbaar vervoer, maar 

toch is de auto ook nog een zeer geliefd vervoersmiddel. 

Vroeger was het onderdeel 'inparkeren' nog niet verplicht, 

dat verklaart ook deze foto die gisteren, op de eerste dag 

van het PVT, op de parkeerplaats bij de Timp genomen is. 

Hierbij dan ook een oproep aan alle bezoekers, die toch 

morgen besluiten om met de auto te komen: KIJK EEN 

BEETJE UIT! 

DOOR: ONBEKEND

LEKKERE
ENTHOUSIASTE
LINGEN

Zo, het tweede dagje dus. Zo’n eerste dag moet de hele 

zaak even op temperatuur komen. Het pleegmoederbed is 

natuurlijk ook niet zoals thuis, dus dat is wat onrustig woelen 

en set-standjes prevelen die eerste nacht. 

Maar zo’n tweede dag voel je dat de echte PVT-wind door de 

Timp gaat waaien. Dat heerlijke onvervalste volleybalbriesje 

dat iedereen door de plakkerige haren en onder de bezwete 

oksels waait. En dan opeens is hij er: de SFEER. En toch loopt 

ons aller ballenfestijn groot gevaar! 

Sinds we Eppie van der Es in de toernooikommissie 

hebben gesleept lijkt ons mep-en smashfeest te vertech-

niseren” Onze roemruchte wedstrijdleider is een gedreven 

computerfanaat en wenst de toekomstige PVT’s helemaal 

als een program in. zo’n akelig ding te douwen. We kunnen 

allemaal thuisblijven, we hoeven niet meer te reizen, we 

verzamelen onze puntjes vanuit ons bed óp de huiscomputer 

en de wisselbeker wordt door WEHKAMP thuisbezorgd” Ziet 

u dit sfeertje zitten? 

Onze Ep gaat in deze dingen zover dat hij het volgende 

geboortekaartje heeft ontworpen:

Geboren:

471168 110485

We noemen haar 4711

De dankbare ouders 05920 14228 & 05920 43794. 

NETNIEUWS UITGAVE 1985 | #2  NETNIEUWS UITGAVE 2003 | #2  



7 50ste PVT - NetNieuws Jubileumeditie

Heb je wel eens een kijkje genomen op een veemarkt? 

Als je je gedachten verplaatst van de veemarkt naar het 

volleybaltoernooi, zie je dan ook een grote overeenkomst? 

Nee??? Wat vreemd.  

 

Ik moet telkens denken aan een veemarkt als ik naar de 

wed strijden in de Timp zit te kijken. Ik denk trouwens dat ik 

niet de enige ben die dit opmerkt.  Voor degenen die er nog 

steeds niets van snappen, zal ik mij nader verklaren.  

Op een veemarkt wordt het vee verhandeld door middel van 

het beroemde ‘’handje-klap”. Men slaat elkaar net zo lang 

op de handen tot er een prijs genoemd is die beide partijen 

schikt.  

 

Het”handje-klap” is al eeuwen oud en hoort bij de veehandel. 

Kijken we nu even naar het P.V.T. Wat zien we daar? Een 

stelletje veehandelaar-imiterende-volleybalspelers. Dit be-

treft niet een enkel team! Nee, het lijkt de laatste paar Jaar 

wel een soort virusziekte, die rondwaart. Wordt er een punt 

gescoord: het geklets van op elkaar slaande handen is niet 

van de lucht. Wordt er een fout gemaakt, dan kletsen de 

handen van de tegenpartij tegen elkaar. Over spor tiviteit 

gesproken!  

 

Te pas en te onpas wordt het handenkletsen gebruikt. 

Afgekeken ven de veehandel. En dàt heeft nu net niets te 

maken met volleyballen. Is dit nu sportverdwazing?  Wat het 

wel is weet ik niet. Er zijn mensen die zich hieraan ergeren. 

Daarom zou ik graag van alle spelers, die meedoen aan het 

“handje-klap’’, willen weten: Waarom “handje-klap” 

 

- wat betekent het 

- krijg je er een kick van? 

 

Kom het eens uitleggen. 

P.V.T.
(Paas Veehandelaren Toernooi)

DOOR: DINEKE DE GRAAF

NETNIEUWS UITGAVE 1982 | #4  
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DOOR: ALBERT FEIJEN

ONTSTAAN VAN 
HET P.V.T.(1)

NETNIEUWS UITGAVE 1977 | #1

De redactie van de toernooikrant vroeg 

mij iets te schrijven over de beginjaren 

van het P.V.T. Vandaar deze bijdrage.

Het eerste volleybaltoernooi voor geref. 

Scholen vond 11 jaar geleden plaats in 

1967 te Groningen en werd georganiseerd 

door Geref. Kweekschool (nu P.A.) ter 

plaatse. Ik ben daar niet bij geweest, 

maar naar mij verzekerd is kon U.L.O. 

Assen (nu Mavo Assen geheten) daar 

goed meekomen en weerde zich kranig. 

Waarschijnlijk mede daardoor sloeg 

het idee van een volleybaltoernooi bij 

ons aan. We rekenden er ok op dat er in 

1968 in Groningen weer een toernooi zijn 

zou. Groot was de teleurstelling toen we 

hoorden dat ze in Groningen niet van plan 

waren iets te organiseren, Toch wilden 

we volleyballen! Maar zou dat doorgaan, 

dan moesten we het zelf wel organiseren. 

Dat hebben we gedaan. Als je je dus 

eens afvraagt: “waarom zijn ze daar in 

assen toch indertijd begonnen met zo’n 

volleybaltoernooi?”, dan luidt het enige 

antwoord: “Puur eigenbelang”, Domweg 

omdat we (dat waren twee jochies van 

14 en 15 jaar) wilden we meedoen aan 

een volleybaltoernooi, zijn we het zelf 

gaan organiseren. Ik herinner me zeer 

nauwkeurig waar dat besluit gevallen is: 

Molenstraat ±50 meter voor de kandelaar, 

tussen een vervoersbedrijf en een 

boekwinkeltje (die indertijd gevestigd 

waren), toen we tussen de middag (het 

zal ongeveer 12:25 uur geweest zijn) van 

school naar huis fietsten. En toen moesten 

we aan het werk. Bij de sportstichting 

keken ze wel vreemd op toen twee zulke 

jonge knapen de Aubussonhal kwamen 

afhuren. (in 1968 was de timp nog niet 

klaar) De Aubussonhal had twee zalen, 

er deden acht jongens- en vier meisjes 

teams mee zodat het hele toernooi één 

dag duurde. De deelnemerskaarten 

schreven we zelf en een bedrijf hier ter 

plaatse had nog wat afvalpapier van 

reklamefolders over en was bereid daarop 

het programma te drukken. (Als ik me 

goed herinner deden ze het gratis) Aan dit 

eerste P.V.T. deden alleen nog maar teams 

uit het noorden mee.

Maar in 1969 werden voor het tweede 

P.V.T. teams uit het hele land uitgenodigd. 

Het hele toernooi zou twee dagen duren, 

dus deed het P.V.T. het onlosmakelijke 

begrip ‘pleegouders’ zijn intrede. Ook 

werd nu voor het eerst in de timp 

gespeeld. Het geheel werd groter en 

daarmee werden de organisatorische 

moeilijkheden talrijker, bijv.: Mensen die 

ons onverantwoordelijke bezig vonden 

trachten het gebeuren met laakbare 

middelen tegen te houden; onervarenheid 

met de inkomsten en uitgaven, twee 

van de drie commissieleden stapten 

plotseling op; en veel kinderziekten die 

zo’n groot gebeuren in het begin altijd 

met zich meebrengt. Maar voor de vele 

moeilijkheden werden even zo vele 

oplossingen gevonden. Het toernooi werd 

een succes; en voor ons daardoor een 

stimulans om er mee door te gaan. Dat wil 

niet zeggen dat het in daaropvolgende 

jaren allemaal vlekkeloos verlopen is. Veel, 

ja heel veel zou ik nog kunnen zeggen 

over dingen die rond het organiseren van 

de verschillende P.V.T’s gebeurd zijn en 

het toernooi schade dan wel goed deden. 

Maar ondanks alles, de basis was gelegd 

door het succes van de eerste toernooien; 

het succes, mede mogelijk gemaakt door 

het enthousiasme waarmee dit initiatief 

overal begroet werd. In het besef van een 

verantwoordelijkheid, die we hiermee op 

ons hadden genoemen zijn we in Assen 

doorgegaan met het organiseren van een 

jaarlijks P.V.T. 

(Deze schrijver is 1 van de 2 spelers die 

alle 10 P.V.T’s heeft meegespeeld.)

Wordt vervolgt... 

(een sorbet en het eerste PVT) 
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DOOR: DOMMEL

PLEEGMAMPAP

Ik zit nu al 3 jaar in het Netnieuws en 

het verveelt nog steeds niet. Ik heb het 

gevoel dat de voorbereiding steeds 

eerder begint. Bij het PVT 2010 werd al 

gevraagd of je volgend jaar er ook weer 

bij bent. In november wordt er al gemeld 

dat er mensen kunnen bellen voor een 

gastgezin. De oliebollen zijn amper achter 

de kiezen of er wordt alweer gebeld. 010 

staat in het scherm en even hoop je dat 

Feyenoord jouw talenten nodig heeft. Dat 

omdat ze iedereen die een sprintje van 50 

meter in 20 seconden kan lopen al als een 

versterking zien. Maar al gauw wordt het 

duidelijk dat viavia dit nummer gekregen 

is voor een slaapplaats. Ik ben niet zo 

moeilijk en zeg dat ze welkom zijn.

De dames zijn blij dat ze bij jou mogen 

slapen. En ik ben blij dat ik toch weer een 

soort van proefkonijnen heb. Je kijkt of je 

wat geleerd hebt van vorig jaar, want ik 

bent toch alweer 3 jaar pleegmampap. Je 

oefent voor de spiegel om streng te zijn. 

Je kijkt of de pannen er nog staan waar 

je ze vorig jaar neer hebt gezet. Ze weten 

niet dat je in staat bent om zelfs water nog 

aan te laten branden. Dus je raadpleegt 

je moeder toch even hoe je moet koken. 

Want de dames zullen niet blij zijn met 

elke dag een gebakken eitje.

Een pleegmampap te zijn heeft vele 

voordelen. Je maakt huis grondiger 

schoon dan ooit te voren. De stofzuiger 

komt op plekken waar hij het huis nog 

nooit heeft gezien. Je vind dingen die je 

vorig jaar kwijt bent geraakt. Je blijkt toch 

meer huisdieren te hebben dan dat je 

gedacht had. Je wordt weer 2 euro 15 rijker 

aan kleingeld. De handjes voelen weer 

zachtjes aan na al dat poetsen. Het heeft 

allemaal voordelen om pleegkinderen in 

huis te hebben. 

Er is een grote drukte op station Assen 

als er één school uit het westen komt. 

En door een valse start (leve de NS) 

kwamen de dames een veertigtal 

minuten later aan op het ‘grote’ station 

met wel 3 perrons. De dames keken hun 

ogen uit. ‘Is dit nu Drenthe, of ligt Assen 

in Groningen?’ Na kort verteld te hebben 

dat het in Drenthe ligt en daarnaast ook 

nog eens de hoofdstad van Drenthe is, 

was de conclusie dat het toch wel dichtbij 

Groningen ligt. Jaja dames, Assen is toch 

weer groter dan je denkt. Je vertelt ook 

even dat het niet bij Utrecht ophoudt. 

Na alles geïnstalleerd te hebben - 

luchtbedden en matjes waar je denkt op 

te kunnen slapen. Op de camping zie ik 

er altijd tegen op om op die dingen te 

slapen. Je kunt er gewoon niet liggen. 

En ik heb al vele acties ondernomen om 

toch daarop goed te kunnen slapen. Van 

ondersteboven liggen tot het linksom of 

rechtsom laten vollopen en toch heeft 

niets geholpen. Ja, Hollanders zijn toch 

weer niet zo moeilijk als wij noordelingen 

denken. Ze gaan ook blindelings mee 

om nog even bitterballen te eten 

tweehonderd meter verder op bij familie 

J. samen met de wederhelft van dit team. 

Ze keken al moe uit de ogen, de stemmen 

klonken al redelijk schor, dus dat wordt 

nog wat voor dit jaar. Ze wilden tot vrijdag 

de stem houden, maar ik durf er nog wel 

een geel kratje op te zetten dat ze dat niet 

gaan redden. 

ONLINE NETNIEUWS 2011



10 50ste PVT - NetNieuws Jubileumeditie

DOOR: SNIFTER

Hé, jij daar deugniet, wil je daar wel 

eens snel weg gaan? Ga daar weg, zeg 

ik je… (citaat uit W.G. van der Hulst). Op 

soortgelijke wijze doet de gediplomeerde 

PVT-omroeper telkens weer pogingen om 

al die stoute jongens (en ook wel meisjes, 

hoor!) bij de balustrade weg te krijgen. Tot 

zover het MAVO-niveau. Wat is nu hier het 

bijzonder grote probleem?

Laten we beginnen met het woord 

"balustrade". Balustrade is Latijn. Het 

betekent zoveel als "een looppad met 

een hek er omheen, omdat het zo hoog 

is, zodat je er niet af kunt vallen, en je 

je niet pijn doet. Tot zover dus niks aan 

de hand, niemand valt eraf. Maar nu 

beginnen de problemen. Blijkbaar oefent 

zo'n balustrade-constructie zo'n grote 

aantrekkingskracht uit op sommige 

mensen, dat er telkens van die figuren 

overheen hangen. 

Wat bezielt deze mensen? Wel, we 

hebben het probleem onderzocht en 

het uitgebreid geanalyseerd. Het blijkt 

dat we hier te maken hebben met een 

geselecteerde groep dwangmatige 

neurotici, kortweg samen te voegen 

onder de overkoepelende benaming 

"kruinenkijkers" (hoewel sommigen nog 

verder willen gaan). Deze "kruinenkijkers" 

kijken zoals de naam al doet vermoeden, 

kruinen. Wat is dat voor een mens, zo'n 

"kruinenkijker” zult u zich afvragen? 

"kruinenkijkers" zijn mensen die niet 

tevreden zijn met hun eigen haar, en zich 

daarom identificeren met de kruinen van 

anders mensen. Deze ontevredenheid kan 

bijvoorbeeld het gevolg zijn van dik, vies, 

vet haar met droge en geknapte punten 

en niet te vergeten luizen. Oorspronkelijk 

richtte de belangstelling zich vooral 

op mooi, stevig veelal blond haar, dat 

natuurlijk zit, maar onderzoeken hebben 

aangetoond dat nu ook toupetjes en 

pruiken zich in een stijgende populariteit 

mogen verheugen. En om deze kruinen 

goed te kunnen observeren, is natuurlijk 

een aanzicht van bovenaf ideaal. En 

ziedaar: de balustrade, jawel. Maar goed, 

zult u zeggen, wat steekt daar nu voor 

kwaads in? U zegt nogal wat, hé? Maar 

op die vraag zal ik antwoord geven. Het 

zit namelijk zo, zo'n balustrade is ook 

niet van staal (veel mensen denken dat, 

vanwege de bruine verf die erop zit). En 

wat denk je dat er gaat gebeuren als we 

met z'n allen (dat doen we natuurlijk niet) 

op dat ding gaan hangen? Juist, hij gaat 

doorzakken. En juist daar is de organisatie 

zo bang voor: het parade-paardje van de 

timp, mascotte van ons PVT, kortom, de 

balustrade zakt door! 

Dus mensen, niet meer doen, want 

misschien loop je kans dat je de mensen 

op de tribune tegen de haren instrijkt, 

zodat hun haren recht overeind gaan 

staan, en je later spijt krijgt als haren op 

je kruin. 

DOOR: SNIFTER

KRUINENKIJKERS

NETNIEUWS UITGAVE 1989 | #2
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NETNIEUWS UITGAVE 1970 | #2

NETNIEUWS UITGAVE 1970 | #1

QUOTE (BALUSTRADE) 
 
Naast de redactie maken de toeschouwers ook 

al grapjes. Toeschouwer tegen twee dames die 

voor hem over de balustrade hangen: He liefjes, 

ik wil niet zeggen dat je m’n uitzicht bederft, 

maar je belemmert het wel.  

QUOTE
 
De doorsnee toeschouwer is een balustradofiel 

(wetenschappelijk gezien is belustradofilie de 

permanente ziekelijke neiging om over een 

balustrade te hangen)

“

“
“

“
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OP GIJS
(GORDEAU)

DOOR: DINEKE DE GRAAF

NETNIEUWS UITGAVE 1987 | #4

DOOR: B'ROOMPJE & LOEFTIES

GIJS GORDEAU 
HET INTERVIEW

NETNIEUWS UITGAVE 1996 | #3

Heel bedaard 
Zoals hij staat 
Volgt hij het spel 
en fluit dan fel

Met resolute gebaren 
weet hij het te klaren 
Schreeuwende aanvoerders• staan in’ 
hun hemd
Zijn misschien ontstemd

Hij is heerser tijdens het spel.
Wie toekijkt ziet het wel
Van z’n apropos is hij niet snel.

Aan het eind een gebaar van zie zo
En dan stap hij….
Van de stoel en iedereen denkt: Hij is zo. 

NN: Wie gaat er schuil achter dè Gijs?  

GG:  Gijs Gordeau, geboren op 4 september 1943 in 

Hilversum, in een gezin met twee kinderen.  

NN:  Het hoeveelste PVT is dit voor jou?  

GG: De negende alweer.  

NN: En hoelang ben je al scheids?  

GG:  Al 14 jaar, en al 9 jaar op 't PVT.  

NN:   Hoe krijg je het voor elkaar dat geen enkele scheids 

behalve jij in het officiële NeVoBo-tenue fluit?  

GG:  Jahaaaa, daar heb ik officiële toestemming voor. 

NN: Heb je ook zwemdiploma's?  

GG:  Ja, ABCDE en F. Maar die ben ik tijdens een verhuizing 

kwijtgeraakt 

NN:  Jammer, hoe denk je over de overige scheidsrechters?  

GG:   Tja, sommige kunnen wel aardig fluiten, maar anderen 

moeten nog maar eens goed oefenen. Ik heb zelf dit 

PVT trouwens ook een blunder gemaakt.  

NN: Vertel?  

GG:   Een bal werd uitgeslagen, wat de 2e scheids ook 

aangaf, maar ik gaf de bal in.  

NN: Hoe heb je dat opgelost?  

GG:  Door koelbloedig een 'dubbel ' te geven. Slim hè? •  

NN: Ja, da's slim. Wat vind je van de sfeer dit jaar?  

GG: Buitengewoon goed, beter als vorig jaar.  

NN: Wat kan er volgens jou nog verbeterd worden?  

GG:  Nou, volgend jaar mogen er wel wat meer studenten 

bijkomen, zoals FQI of Ede-Wageningen.  

NN: Spaar je ook flippo's?  

GG: Nee, maar ik mag in m'n vrije tijd graag zingen.  

NN: Hoe wordt je nu zo populair?  

GG: Tja, ik denk dat ik veel sfeer inbreng.  

NN: Heb je nog wat toe te voegen aan dit interview?  

GG:  Ehhh. Maak 'ter maar een leuk verhaaltje van, met een 

mooie tekening ofzo.  

NN: Okè, doen we.  
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DOOR: DOUWE VAN DIJKEN

EEN SORBET EN HET 
EERSTE P.V.T. (2)

NETNIEUWS UITGAVE 1977 | #2

...oftewel het idee voor een volleybal-

toernooi niet uit de duim, maar uit 

een coupe roomijs met aardbeien en 

slagroom gezogen.

Aan de organisatie van een supporters-

busreis naar Groningen, waar onze school 

( ULC Assen) voor de eerste maal aan een 

volleybaltoernooi deelnam, hadden we 

een aardig bedrag overgehouden. En het 

probleem ten aanzien van de besteding 

van dit geld wat te verkleinen, besloten 

we ons te trakteren op een royale sorbet 

in de lunchroom van Warenhuis Thomas. 

Om misverstanden te voorkomen, dit 

moet u natuurlijk wel zien in het licht 

van een redelijke vergoeding voor het 

‘’ondernemersinitiatief en- risico’’.

Daar was het napraten geblazen en we 

hadden nogal wat kritiek. Ze hadden in 

Groningen moeilijk gedaan met time-

outs en wissels en we speelden in 

twee verschillende, ook geografisch 

gescheiden, want…… de jongens mochten 

niet bij de meisjes kijken; en opeens 

daar lag het idee. Waarom niet zelf een 

volleybaltoernooi georganiseerd! Beter 

een en vooruitstrevender, want van een 

scheiding tussen de ‘’bokjes’’ en ‘’geitjes’’ 

moesten wij niets hebben.

Wij hadden geld achter de hand en in 

de Aubussonhal waren twee zalen, dus 

alle problemen waren opgelost. Nou ja, 

de zaal moest nog wel gehuurd worden 

en bij zulk een toernooi zijn een paar 

deelnemende teams ook niet onaardig.

U kunt begrijpen dat de opwinding 

steeg. Maar ook hiervoor hadden 

we een oplossing namelijk, nog een 

sorbet, en het hielp, want we namen het 

verstandige besluit de heer Kapenga, 

onze leraar Gymnastiek, te raadplegen. 

Hij was meteen enthousiast (dat was hij 

altijd als het om volleyballen ging) en op 

zijn medewerking konden we helemaal 

rekenen.

Even tussendoor, voor het woordje ‘’we’’ 

of ‘’wij’’ mag u ook lezen Rudie Uringa, 

Albert Pieter Feyen en Douwe van dijken.

En toen we naar de heer Bos van de 

Sportstichting om in te informeren naar 

de zaalschuur en om een datum af te 

spreken. 

Dit laatste gaf problemen. Onoverkome-

lijke naar zich liet aanzien de Aubussonhal 

zou de hele paasvakantie buiten ge-

bruik zijn in verband met verbouw en 

schoonmaak.

Maar of de heer Bos vertederd werd 

door onze lieve gezichtjes of de zaalhuur 

best gebruiken kon om tot een sluitende 

begroting te komen weet ik niet, maar 

hij ging aan de telefoon hangen en stak 

tegenover een of andere ambtenaar 

een dramatisch verhaal af en het kwam 

voorelkaar. De werkzaamheden zouden 

een dag onderbroken worden voor het 

toernooi.

De verdere voorbereidingen? Een ieder 

begrijpt dat er veel brieven geschreven, 

menig telefoontje gepleegd en urenlang 

gepraat moest worden voordat alles rond 

was. 

Het toernooi in 1968? Heeft u dat niet 

meegemaakt? Dat is jammer, want dat 

heeft u wel heel wat gemist. Het was 

gezellig, knus en spannend.

Slecht een nadeel: 1 DAG IS MAAR ZO 

KORT.

Dit was het ware verhaal over het eerste 

P.V.T. Heeft u het heel anders gehoord? 

Van een niet in dit stuk genoemd 

persoon? Zoek hem op en laat hem het 

bovenstaande lezen en het schaam zal 

hem lekker naar de kaken stijgen. Van 

een echte insider? Dan…. Ja dan….. zal 

de waarheid wel ergens in het midden 

liggen. 
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DOOR: MISTER POTATOHEAD

NETNIEUWS UITGAVE 2012 | #1

MIJN EERSTE 
BELEVINGEN OP PVT

Ik ben zojuist neergeplofd naast de wedstrijdleiding. De 

bedoeling was om gewoon lekker te gaan zitten en te kijken wat 

voor briljante volzinnen er uit mijn vingers zouden glijden. Laat ik 

maar beginnen met te zeggen dat ik hier wel lekker zit. Een stoel 

met armleuningen, een volleybalwedstrijd voor m’n neus, danza 

kaduro in m’n oren en een tompouce in m’n maag. Onze mede-

redacteur Dick presteerde het op z’n eerste dag al om te laat te 

komen, wat resulteert in tompoucen trakteren.

Intussen is voor mijn neus het talententeam van mijn oude 

middelbare school begonnen met inspelen. Hun serieuze blik 

verandert in een glimlach als het welbekende deuntje van ‘The 

Adams Family’ door de speakers knalt. Mijn blik dwaalt wat door 

de zaal en ik waan mij in een paradijs. Mijn trommelviezen worden 

gest reeld met  de mooist e klanken en t onen van fluit jes, gejuich , 

piepende schoenen over de vloer, stuiterende ballen, harde 

knallen en Guus Meeuwis. Ik wordt wild uit mijn droom gehaald 

door een bloed-irritante-gastoeter, waar een paar dames uit 

Rotterdam mee staan te spelen.  Even tussen neus en lippen 

door: Het talententeam uit Amersfoort staat wel even mooi met 

17-8 voor. Maar dat geheel terzijde. Een paar plaatsen rechts 

van mij zit trouwens een meisje dat mij heel erg doet denken 

aan Jacquelien uit het gelijknamige liedje van ‘Lieve Bertha’. Ik 

vermoed dat dit meisje dezelfde is.  Als dit vermoeden klopt 

zou ik het erg op prijs stellen als Jacquelien dat even wil laten 

weten aan ondergetekende in het redactiehok. Als dit niet het 

geval is ook. Ik schrik op als een of andere imbeciel voor mij gaat 

staan, zich uitstrekt als Patrick Ster en uitschreeuwt: (Ik citeer) 

,,Monstercoach!’’ (Einde citaat). 

Voor mij is de volgende wedstrijd alweer begonnen: De clash 

der studenten: De mannen van het HBO ATV Groningen tegen 

de mannen van het Absens Carens. Het lijkt grotendeels 

eenrichtingsverkeer voor de mannen van Absens Carens, maar 

hier en daar weten de mannen uit Groningen  op wonderbaarlijke 

wijze een puntje mee te sprokkelen. Het gaat hier hard tegen 

hard, met bloed, zweet en tranen. Maar als ‘het gras van het 

Noorderplantsoen’ door de speakers schalt valt alles en iedereen 

stil. Want ondanks de rivaliteit tussen beide partijen; ze hebben 

iets gemeen: Het zijn studenten. Deze wedstrijd eindigt in een 

niet geheel verrassende overwinning voor Absens Carens.

Tijdens een tactische manoeuvre naar veld 2 stoot ik ongenadig 

hard mijn teen aan een bankje. Nog dramatischer is het feit dat ik 

eigenlijk terug moet naar ons stinkh.. eh, redactiehok. Want hoe 

trouw mijn laptop ook is, zonder stroom is ‘ie nergens. Ik zit nu 

aan h et  h oofd van de t afel en kijk over m’n lapt op naar bierflesjes, 

energydrank, bananenschillen, paaseipapiertjes en andere 

flesjes drinken. En als je h eel goed kijkt  kun je h ier en daar nog 

een laptop ontdekken. Maar genoeg ge-ouwe-hoerd: Tijd om 

een wedstrijdverslag te maken. 

Ik wordt wild uit mijn droom gehaald door 

een bloed-irritante-gastoeter, waar een paar 

dames uit Rotterdam mee staan te spelen. 

“

“
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DOOR: B’ROERTE & B’ROOMPJE 

NETNIEUWS UITGAVE 1998 | #2

Onze contactbox komt niet meer door de censuur omdat alle meiden zichzelf zoveel 

mogelijk proberen aan te prijzen ondanks alle gedragsregels van de PVT commissie. 

Zelfs wij als redaxie zijnde moeten keuzes maken uit alle aanmeldingen. Kijk: Een ad-

vertentie als: "Ik geef me helemaal bloot voor je" kan eenvoudigweg niet. En: "Ik laat je 

alles van mezelf zien" zal ongetwijfeld anders uitgelegd moeten worden, maar geeft ons 

aanstoot tot alternatieve denkwijzen dus: niet te plaatsen.  

 

Blijkbaar gaan de kippen hier echt tot het extreme uiterste om hier hun gram te halen. 

Uitgetrokken sportschoenen, opgestroopte mouwen en loshangend haar (kammen) 

zonder bandjes. Pam, wat zit je haar leuk, nee het danst. Elegantie is uit, provocatie is in.  

Zo maak je de hanen wel wakker en ze gaan zodoende ook echt niet vroeg op stok. Dan 

kun je het wel wat later maken. Niet zo laat dat de haan al gaat kraaien, maar toch.  

 

Goed het gaat dus om liefde, geen kalverliefde maar kippenliefde. Kippenprovocatie 

waardoor de hanen kippevel krijgen. Tja een kip zit tenminste goed in de veren en een 

haan ook nog wel, maar alles wat hier rond loopt is toch wel schaars gekleed wellicht 

een vergelijking te trekken met een kip in de rui. Gegrilde kip is nou wel echt kaal, want 

die geven zich echt bloot.  

Hanen hebben de neiging om zaterdagsmiddag langs de poelier te gaan want daar 

liggen de kippen naakt voor de ramen.  

Dus ja, dit PVT. De kippen zitten in het Timphok evenals de Hanen. Allemaal bij elkaar. 

De hanen interesseren zich dermate voor het spelletje dat ze geen oog hebben voor 

de kippen. Maar de kippen hebben des te meer aandacht voor de hanen. Dus vrijdag: 

Hanebal. Hier in de sporthal met al die broeilampen is het voor hanen en kippen moeilijk 

het mannetje cq. vrouwtje te vinden en te beminnen.  

 

De contactbox: Een middel om de bals tijd goed te beginnen. 

Advies van: B’roerte & B’roompje 

 

Bij de eerste aanblik van de zaal, 

draaien onze mannelijke hormonen 

direkt overuren. Wat een schoon, en dan 

ook nog schaars gekleed. Zomermode 

midden in de winter.  

T-shirts, korte broe kje s me t doorschijn-

ende tankaslip en laag hangende 

knielappen. Het is weer begonnen, de 

voorbode van de zomermode. Het lijkt 

er hier wel op dat alle meiden hier iets 

anders te winnen hebben dan de PVT 

bokaal. Blijkbaar is er op dit boerenkool-

toernooi meer te halen. 

 

NIETS OM HET LIJF
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HISTORISCHE
UITSLAGEN

TOELICHTING: WALL OF FAME IS GEBASEERD OP ACHTEREENVOLGENS HET AANTAL GEWONNEN PVT'S, TWEEDE 

PLEKKEN, FINALEPLEKKEN EN DRIE/VIER PLEK. VAN SOMMIGEN WETEN WE DAT ZE DE FINALE GESPEELD HEBBEN 

MAAR ER IS GEEN WINNAAR BEKEND.

16 50ste PVT - NetNieuws Jubileumeditie
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PVT... EEN WEEK 
TE VROEG

Daar zit je dan weer… even voor de duidelijkheid een schets over 

mijn afgelopen jaar.

In een jaar zijn er 365 mogelijke werkdagen. Elke week heb ik 

2 dagen vrij, er blijven dus 261 dagen over. Per dag werk ik 16 

uur niét, da’s samen 170 dagen, saldo 91 dagen. Elke dag drink 

ik gemiddeld 30 minuten thee/frisdrank, da’s samen 23 dagen, 

saldo 68 dagen. Per dag lunch ik 1 uur, samen 46 dagen, er blijven 

nog 22 dagen over. Wij Nederlanders zijn statistisch 2 dagen per 

jaar ziek, saldo 20. Er zijn 5 feestdagen, saldo 15. Dan heb ik nog 

14 dagen vakantie, hou ik over,  1 werkdag.

Kortom, om even op het begin terug te komen.. Hier zit ik dan 

weer, na 1 dag werken, begint het eindelijk weer!! Iets waar ik 

me al heeel lang op heb verheugd, waar ik vorig jaar dacht dat 

ik het nog wel vol kon houden om op woensdag en donderdag 

gewoon te gaan werken. Want ja, dan was ik er donderdagavond 

al en dan pakte ik ook nog wel genoeg pvt-vreugde mee!! Nou 

leuk bedacht dacht ik achteraf, alleen heb ik vorig jaar op zondag 

2 maart 2008 (voor de minder bedeelden onder ons, op het 

gebied van hersenen.. Dit was de zondag na het wel bekende 

pvt-toernooi te Assen waar je je op dit moment bevindt) oké we 

gaan verder waar we gebleven waren… ik was dus bij die bewuste 

zondag en op die dag had besloten dat ik het in 2009 drastisch 

anders ging aanpakken.

Dit keer zei ik op dinsdagmiddag tegen mijn baas, je moet het, 

hoe moeilijk ook, de komende dagen even zonder mij doen.. 

want ik ga me nuttig maken in Assen.. met als gevolg dat ik al op 

dinsdagavond richting Assen afreisde.

Woensdagmorgen:

Na mijn aantal vaste rituelen te hebben uitgevoerd (wakker 

worden, plassen, uit bed gaan, douche) vervolgde ik mijn weg 

naar de ontbijttafel die beneden (net zoals voorgaande jaren) 

weer klaar stond.. nadat ik naar een stevig ontbijt had gekeken kon 

ik mijn weg weer vervolgen.. richting de timp. Daar aangekomen 

was het nog vrij rustig, wel een aantal jongeren die met de bal 

aan het spelen waren, maar verder weinig te beleven!! Nog geen 

bekenden gezien.

In de kleedkamer/zenuwcentrum/redactiehok aangekomen 

bleek ik de eerste te zijn, wie had dat ooit gedacht, maar het 

maakt mij niks uit. Ik klapte snel mijn laptop open om met een 

volle inspiratiebron en frisse moed aan de slag te gaan.. Na een 

uurtje of anderhalf keek ik eens over mijn beeldscherm heen…

Hmm..nog steeds vrij rustig hier…weer naar beneden kijkende 

kwam ik er achter dat m’n inspiratie er snel van door was gevlogen.

Snel er achteraan, richting de zaal. Kon ik direct even wat 

verplichte-volleybal-kijk-minuten meepikken. Gelukkig, daar was 

het wel druk. Alleen geen enkele bekende te ontdekken. Ben ik 

nu dan toch te oud geworden om hier rond te lopen? Of heb ik 

gisteren te diep in het glaasje gekeken? 

DOOR: LOGIS(CHE)

NETNIEUWS UITGAVE 2009 | #1  

In de kleedkamer/zenuwcentrum/

redactiehok aangekomen bleek ik de eerste 

te zijn, wie had dat ooit gedacht, maar het 

maakt mij niks uit.

“

“
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DOOR: GUDDIE-UP-GO

DE OUDE
DOOS

NETNIEUWS UITGAVE 1997 | #2

Dertig jaren PVT, leuk hoor, maar ik vraag 

me af hoe het er al die jaren aan toe ging. 

In die tijd was ik nog niet eens gebaard en 

dus weet ik daar njente van af. Voor mij, 

‘k ben wat nieuwsgierig aangelegd, reden 

om eens in de sporthal te kijken naar de 

knipsels en plaksels aan de muur. De 

conceptstatuten lees ik niet. Te oud 

nederlands en lange zinnen met veel 

komma’s. 

Na nog geen drie jaargangen gezien 

te hebben, wordt het mij al duidelijk 

dat er toen (1969) al net zo vakkundig 

met bier werd omgegaan als vandaag 

de dag, getuigende een verhaaltje van 

een willekeurige PVT-ganger. Een foto 

uit 1975 toont dat de dames toen al net 

zo bloot door de Timp paradeerden als 

nu! De constatering van deze keiharde 

feiten doen mij echt schrikken, ik wist niet 

dat de ontchristelijking al in zo’n vroeg 

stadium was begonnen. Mij is altijd de 

verdorvenheid van onze jeugd voor ogen 

gehouden. De pot verwijt ... 

Gefeliciteerd Assen! Jullie hebben het PVT 

van 1974 gewonnen!. Dat wordt trakteren, 

we zijn de hele dag wel aanwezig in de •.• 

redaktiekamer. 

Wat de mediamagnaten betreft, in 1971 

werd er voor het eerst in het ND een 

verslag geschreven van het toen al uit 

de kluiten gewassen volleybaltoernooitj 

e. Zelfs het Nieuwsblad van het Noorden 

en de Drentse Courant hebben in de loop 

van de jaren een aantal keren over dat 

Gereformeerde zootje volleybalgekken 

geschreven. Ik vraag me daarbij wel af of 

die  eidense abonnees daar ook iet s van 

begrepen hebben. 

Het topjaar was 1991, toen kreeg het PVT 

maar liefst in 3 edities van het ND de 

aandacht en dan ook nog elke keer een 

halve krantenpagina, erg leuk voor het 

thuisfront als dat tegenwoordig ook nog 

zou kunnen. Blijkbaar was er in 1991 geen 

vliegtuigongeluk, oorlog of varkenspest. 

Misschien volgend jaar bij een lagere 

papierprijs en minder ‘nieuws’? 

Netnieuws is er door de jaren heen wel 

beter op geworden. Vanaf 1969 werd er al 

een tournooikrant uitgegeven, maar wel 

elk jaar onder een andere naam. 1979 was 

het jaar dat het enige echte Netnieuws 

voor het eerst werd uitgebracht. De 

omvang was in dat prille begin maar 

liefst 4 pagina’s en ook had het niet 

dezelfde ingrediënten als tegenwoordig. 

Wat ik het meest miste waren de 

contactadvertenties. Het moet dan ook 

een hele onderneming geweest zijn om 

iemand van de andere•sexe te strikken. 

Tja, dat waren nog eens tijden. 

Verder dan 1995 krijg ik de kans niet om 

te lezen. Ik vermoed dat er iemand nog 

kwaad is geworden om een wedstrijd die 

hij toentertijd heeft verloren en waarvan hij 

zojuist het verslag opnieuw heeft gelezen, 

want er ligt hier verkreukelt en vertrapt 4 

meter behang voor mijn voeten. Idioot. 
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Waar komt  de PVT-film eigenlijk vandaan?  En waar zijn de 

beelden van vroeger? Hier willen we voor jullie graag de 

ontwikkelingen van de afgelopen jaren doornemen. Om deze 

verhalen te achterhalen moesten wij tot onze knieën door de 

krochten van het PVT waden.

Wat wij daar tegen kwamen schokte ons tot in het diepst van 

onze poriën. Vroeger (en dan hebben we het over het PVT in 

de jaren 70 en 80) liepen de vrouwelijk volleyballers met de 

mouwen tot aan de pinken. Tijdens de opening werd Marnix 

Onrust verzocht de liederen te begeleiden op tweeënhalf hele 

noot en droeg iedereen in de Kandelaar een passend hoofdeksel. 

De scheidsrechters stonden nog in driedelig zwart op de bok, die 

in deze t ijd kansel genoemd werd. Het  fluit je van de sch eids werd 

gesneden uit hetzelfde hout als de kansel – ze waren dus beide uit 

het juiste hout gesneden. De ballen waren nog met schapenwol 

opgevulde varkensdarmen die voor tweeënhalf gulden vijftig 

gekocht werden bij de gereformeerde slager. De coach moest 

met het grootste respect aangesproken worden met de titel 

weledelgestrenge heer, meneer de coach. Ja, meneer, want een 

vrouwelijke coach was in deze weinig geëmancipeerde tijden 

natuurlijk uitgesloten. Niet uitgesloten waren de tractoren die, al 

dan niet met giertank, de parkeerplaats van de timp bevolkten. 

Er werd tussen 16:00 en 18:00 ook niet gespeeld wegens een 

melkpauze voor de plaatselijke boerenbevolking die buiten deze 

tijden het publiek vormde. Het bestuur van deze tijden werd 

door de gemeente van de vrijgemaakte kerk assen gekozen, op 

geheel democratische wijze, waarna zij in hun ambt aangesteld 

werden. 

Al deze schokkende feiten deden onze arme, brave 

redactiehartjes zeker anderhalve minuut stilstaan. Na de nodige 

defibrillat ie beslot en we dit  wel wereldkundig t e maken. Helaas 

kunnen we deze bewijzen moeilijk hard maken. Een ander 

sch okkend feit  is namelijk dat  er in deze jaren geen PVT-film 

bestond!! Deze kwam pas in 2003 tot stand. Met een handheld 

camera gevoed door krachtstroom en gevuld met een 3,5 mm 

tape, worstelde Reinout, geholpen door 3 cameradragers zich 

door de menigt e h een. Voor een film van 11:38 minut en werd t ot  

diep in de nacht door gewerkt. Reinout begon bij het PVT als 

h obbyist . Zijn eerst e film sloeg in als een bom, maar dan niet  

met verwoestende gevolgen maar met enkel uitingen van lof. 

Wat een ongelofelijk succes. Ik kan me nog goed het applaus 

herinneren en de sfeer die op dit moment in de zaal hing. 

Het  best uur erkende de kwalit eit en van onze ‘h uisfilmer’, maar niet  

alleen het bestuur onderkende dit. Reinout heeft van zijn hobby 

zijn beroep gemaakt en staat nu bekend als gerenommeerd 

filmmaker. Niet s was h em t e gek, de int ro voor één van de films 

werd ingesproken in de filmst udio’s in Hollywood.  De animat ies 

die de int ro van de PVT-film vormden werden st eeds realist isch er. 

In de PVT-film van 2011 werd onze ergst e nach t merrie waarh eid: 

de Timp werd get roffen door de inslag van een reusach t ige 

volleybal. Om deze film goed t ot  zijn rech t  t e lat en komen zijn er 

semiprofessionele act eurs ingevlogen. Ook is er voor deze film 

gebruikt gemaakt van een vliegtuig om beelden te schieten voor 

de film. 

In 2013 werd het stokje overgedragen. Een nieuwe en frisse 

filmcrew. Deze crew rich t t e zich  nog meer op de grafisch e 

animat ies. De druk op de filmakers werd al grot er want  h oe 

kunnen we een succes als h iervoor overt reffen?  Maar t och , elk 

jaar lukt het weer en staat er een productie waar we allemaal ons 

pet je voor afnemen. De filmcrew loopt  t egenwoordig rond met  

drie camera’s met ingewikkelde gimbal constructies. Er wordt 

nog net niet in ploegendienst gewerkt, maar de tijd die in één 

enkele PVT-film zit  is ongelofelijk. Vanaf deze posit ie willen we 

dan ook de filmcrew van nu en van de afgelopen jaren uit  de 

grond van onze harten bedanken. Zij geven vorm aan de beelden 

die voor altijd in onze herinnering zullen blijven. We kunnen 

st ellen dat  de PVT-film de meest e invloedrijke en memorabele 

ontwikkeling is binnen het PVT. Ooit. 

EVOLUTIE VAN 
DE PVT-FILM

DOOR: NACHTVORST’ES EN ZO’SHOWDEFIX

ONLINE NETNIEUWS 2017 

Al deze schokkende feiten deden onze arme, 

brave redactiehartjes zeker anderhalve 

minuut stilstaan.

“

“
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Nu volgt PVT University. Het neventhema van de redactie 

dat je bijbrengt over wetenschappelijke doch cruciale 

wetenswaardigheden. Vandaag gaan we het hebben over onze 

prefrontale cortex. Nee, we praten hier niet over een model kast 

van Ikea of de benaming van een of ander cool concept design 

van Audi.

De prefrontale cortex is gelokaliseerd aan de voorkant van 

onze hersenen. Het is betrokken bij cognitieve en emotionele 

functies als beslissingen nemen, plannen, sociaal gedrag en 

impulsbeheersing.[1] Dat zijn best veel functies en hoewel we 

in deze maatschappij geen probleem hebben met multitasking 

willen we het hebben over de laatstgenoemde functie; 

impulsbeheersing. Dit gedeelte van de hersenen zorgt er dus 

voor dat je jouw meest spontane en gekke ideeën onderdrukt. 

En nu het moment waarop je hebt gewacht: de link met PVT. 

Want de ervaring leert namelijk – en elk redactielid zal dat 

volmondig beamen – dat hoe groter de weg wordt gegund voor 

het doen van impulsieve acties, hoe groter de kans op lachende 

gezichten! Deze positief evenredige verhouding is onderdeel 

van de half eeuw-oude traditie van PVT. Dit kan overigens ook 

te maken hebben met de verdovende werking van het goudgele 

pleziervocht, maar dat terzijde.

DUS: de volgende keer dat je denkt: ik wil huppelen door de 

wandelgangen: mag! Of je vindt eigenlijk dat het niet gepast is 

om een koprol te doen op de deurmat: mag! Wil jij stiekem toch 

“Hoi!”  zeggen tegen die ene persoon, doe het! We willen jouw 

barrière van plezier doorbreken. Direct gevolg van acties zoals 

deze zijn plezier! En dat is uiteindelijk hét doel in PVT! Dus lach 

oncontroleerbaar! Doe de dingen die je altijd al wilde doen en 

die je aan het lachen maken! Alles mag onder het Drentse motto: 

“Kan’t scheel’n”.

Moraal van het verhaal: Je mag je brein tijdens het PVT tijdelijk bij 

je gastouders thuis kan laten liggen. 

DUS: de volgende keer dat je denkt: ik wil 

huppelen door de wandelgangen: mag!

““

DOOR: MAKKIE

PLEZIER EN DE 
PREFONTALE CORTEX

ONLINE NETNIEUWS 2017

Prefontale Cortex
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WALL OF LOVE

Voor de duidelijkheid: Engbert en ik hebben 

niet gevolleybald op PVT maar waren beide 

supporter en zijn na kennismaking in de Pimp 

beland...En inmiddels zijn we bijna 16 jaar 

samen en ruim 11 jaar getrouwd.

Wij zijn Ewout Schoonhoven en Martine 

Schoonhoven - Elsinga. PVT 2004 is bij ons 

echt de vonk overgeslagen, we hebben 

elkaar ontmoet op het IJsfestijn dat jaar in 

Leeuwarden en sinds die ontmoeting hadden 

we elkaar in het vizier. Ik ging dat jaar naar het 

PVT om het feestje en de sfeer, Ewout om te 

coachen. En tijdens de avonden in de kroeg 

in de Pimpelaer is de vonk overslagen. 30-06-

2006 zijn we getrouwd, inmiddels 3 dochters 

rijker en komende 30-06 11 jaar gelukkig ge-

trouwd! We hopen dit jaar langs te komen om 

dit aan onze meiden te laten zien, helaas in 

een an-dere hal. We kregen geen team rond 

voor de reunistentoernooi, super jammer!! 

Had graag nog een balletje willen slaan.

Ik heb Jan Willem Noort gevonden op de 

spelerslijsten van 2012 van GSVA Amsterdam 

op de site. Ik heb hem aangesproken in de 

Beefeater en dat klikte gelijk, na 3 dates hadden 

we verkering! Nu hebben we bijna 5 jaar een 

relatie en gaan 21 april 2017 trouwen! Leuk dat 

jullie dit doen, ik ben benieuwd naar de collage 

die gemaakt word! De foto heb ik in de bijla-ge 

gedaan. Zelf kom ik niet meer op PVT dit jaar, 

maar ik ben wel heel benieuwd naar de collage!

Groetjes, Pauline Hoving
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Ik zag de uitnodiging om foto’s op te sturen 

van een getrouwd stel die elkaar op het 

PVT hebben ontmoet....dat zijn wij!In 1999 

ontmoette ik (Dik van Veen, toen coach 

Rotterdam) op PVT Janieke Drost (Amersfoort). 

In de kantine, in de zaal maar ook in de 

Witterbrug hebben we veel gekletst....In 2004 

zijn we toen getrouwd (zie foto) met onder 

andere foto’s in de gymzaal.Onlangs waren we 

12,5 jaar getrouwd en in stijl hebben we met 

alle gasten het feest gevierd in een gymzaal 

in de vorm van een volleybaltoernooi en 

aansluitend patat in de kantine.....

Met sportieve groet, Dik van Veen

We lazen het artikel over het PVT in het ND 

van vandaag en keken op jullie website. 

Aan het PVT hebben wij wel heel erg goede 

herinneringen: ook wij hebben elkaar daar 

voor het eerst ontmoet. Dat was in 1980. 

Ik zag haar het voor het eerst op 9 april en 

was op slag verliefd, op 12 april, de laatste 

dag van het toernooi, heb ik haar gevraagd. 

Sophia was scheidsrechter en ik speelde in 

h et  t eam van FQI („zij fl oot  knudde met  een 

rietje, mijn Sophietje...” zongen de studenten 

op onze verlo-ving). Het was mijn eerste 

toernooi, Sophia had al eerder meegedaan 

in het team van MAVO Rijswijk (1974). Ikzelf 

speelde de volgende jaren ook nog mee bij 

FQI (1980-1984). Op 12 april 1985 (op de dag 

af dat ik haar 5 jaar geleden had gevraagd, 

zijn we getrouwd op het stadhuis van Leiden). 

In-middels hebben ook aan aantal van onze 

kinderen op een PVT gespeeld.

Haitse WiersmaSophia Wiersma-Noort

Wij hebben elkaar op PVT 2004 ontmoet. 

Rik was coach onderbouw Guido de bres 

Amersfoort en Leonie speelster onderbouw 

Greijdanus college Zwolle. Het was liefde op 

het eerste gezicht. Uitein-delijk zijn wij op 21-

05-2010 getrouwd.

Groetjes Rik Kuiper en Leonie Kuiper-Kruidhof
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DOOR: RIMZO

ALDOENDE
NETNIEUWS UITGAVE 2004 | #3

Internet alleen is dus schijnbaar niet geschikt om het spel te snappen, misschien is het 

dan een idee om wat termen in de zaal op te vangen. Dus ik de zaal in. Daar gooien de 

coaches de één na de andere term naar je hoofd en die van de spelers.  

Als eerste hoorde ik de term “belijning”. Gelijk daarop gevolgd door: “Je moet meer ren-

nen.”  Hé, dit  snapt e ik ook nog wel. Het  ging over h aar figuur en dat  ze meer moest  

afvallen. Dat was niet zo moeilijk. Haar studentenvriendje die langs de zijlijn stond keek 

niet eens op of om. “Zal ’t wel vaker gehoord hebben”, dacht ik zo.  

De coach scheen er net lekker in te komen, want een minuut later riep hij: “denk erom 

dat de bal na het serveren niet uit gaat!” Ah, haar studentenvriendje was dus ober en 

mocht niet meer op stap. “Ach, morgen weer een stapavond, kerel!” 

De coach van de andere partij wou zich ook nog even in het gesprek mengen en voegde 

de woorden “30 seconden time-out” toe. ’t Was nog steeds niet zo lang, maar van deze 

man mocht hij tenminste nog even uit. Ze gingen het er even met z’n allen over hebben, 

zo leek het.  

Daarna werd het allemaal wat minder duidelijk. Ik ving termen op als “libero”, “rally” en 

“blokkeren”. Dat laatste kan ook met msn, weet ik. Wij als redactie moeten dat natuurlijk 

weten, aangezien wij weinig anders doen de hele dag. Libero kennen we allemaal van 

de reclame en het woord “rally” vond ik niet echt terecht hier. In de handleiding stonden 

ook nog een paar vage termen en regels. 

 - “alleen de eerst e en t weede sch eidsrech t ers mogen t ijdens de wedst rijd fluit en.” 

 - “fout bij het doordraaien” 

 - “juiste opstelling”

Naar die eerstgenoemde regel werd weinig geluisterd, want af en toe hoorde je na het 

fluit signaal van de sch eids h et  publiek ook fluit en. Die t weede regel vond ik wat  dubbel. 

Als je doordraait is er al iets fout toch? Over dat derde punt moet ik eerlijk zeggen dat de 

meeste mensen tijdens het PVT wel een positieve opstelling hebben. Donderdagnacht 

en vrijdagnacht iets positiever dan andere dagen, maar dat moet kunnen. Deze positieve 

opstelling kom je ook bij de scheidsrechters tegen. Ze leven met je mee als je de bal niet 

in het veld krijgt, en roepen dan: “nét fout!”  

Ondanks dat ik het spoor bijster ben als het op volleybal aankomt, is het toch een prach-

tig toernooi, dat elke gereformeerde jongere moet hebben meegemaakt... 

Als je op internet gaat zoeken naar sites 

over voetbal, karate, hoogstokhinksprin-

ge n, fie rlje ppe n, baske tbal of karte n kun 

je aardig wat vinden. Maar ga je zoeken 

naar iets over volleybal, dan worden het 

er al aardig wat minder. Maak je de term 

ie ts spe cifie ke r dan worde n he t e r al gauw 

nog minder. Neem nu bijvoorbeeld “vol-

leybalwoordenboek”, “volleybaltermen” 

of “volleybalspelregels” dan zijn de sites 

nog op enkele vingers te tellen. En de 

resultaten die je krijgt zijn doodlopende 

links of niet echt bijna net totaal niet wat 

je zocht. Nee, volleybal is niet bepaald 

een volkssport in Nederland heb ik het 

idee. Het enige wat ik heb gevonden was 

een volleybalhandleiding, gemaakt voor 

scheidsrechters. Misschien is dat wat. 
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NETNIEUWS UITGAVE 1974 | #2

EEN PLEEGMOEDER ZOND IN:

Een pleegmoeder

Vind die het fijn,

Dat ’t weer p.v.t. zal zijn?

Ze sjouwt met matrassen,

Leent lakens (die niet passen),

Kookt pannen vol eten,

Mag ’t zout niet vergeten,

Schilt aardappels bij hoopjes,

Maakt diverse loopjes

Naar slager en bakker

En zo heeft die stakker 

Het vreselijk druk.

Maar, dat is een geluk,

Ze vind het wel fijn

Dat het p.v.t. hier kan zijn.

Ze gunt aan de jeugd

Deze dagen vol vreugd.

Vol sportiviteit

En ook gezelligheid.

Geniet er dus van

En wees, als het kan,

Een gezellige gast,

Dan ben je niemand tot last.

En kijkt de pleegmoeder, reken maar,

Alweer uit naar het volgende jaar.

Een pleegmoeder

“
“



26 50ste PVT - NetNieuws Jubileumeditie

DOOR: ONBEKEND

WAT IS HET DOEL VAN 
UW P.V.T. BEZOEK?

NETNIEUWS UITGAVE 1981 | #3

Hier even een steuntje voor degenen die hetzelfde doel hebben als een 

verstokte kantinegezel. 

Dag 1: Goed rondkijken en de keuze maken. 

Dag 2: Zoek kontakt met één van en teamleden van de uitverkorene. 

Avond dag 2: 

Nu zijn we zover dat ze het eerste woordje kunnen richten tot de 

betreffende persoon (pas op niet meer dan 1 knipoogje, misschien een 

flauw glimlachje).

Dag 3: We komen krap in de tijd te zitten dus een hartelijke glimlach en 

een kort gesprekje is dringend nodig. 

Avond dag 3:  Hèt wordt spannend. (Als het nu niet lukt: koffers pakken). 

Niet overhaasten ga dus op dezelfde voet verder als op dag 1. Dag 3: 

Biedt hem/haar iets te drinken aan en begin over de spannende finale te 

praten. (Natuurlijk ben je voor hetzelfde team als hij/zij). Tijdens de finale 

zit je natuurlijk toevallig naast hem/haar en slaat in de grote spanning 

niet jezelf maar degene die naast je zit op de knie. Als de finale afgelopen 

is kunnen er twee dingen gebeuren:

1.  Jullie team heeft gewonnen en je valt elkaar supergelukkig in de armen. 

(vergeet de spontane zoen niet).

2.  Jullie team heeft verloren. 

 Bied hem/haar je schouder aan en leidt de uitverkorene de zaal uit.

En ze leefden nog lang en gelukkig. 

P.S. Vergeet niet telefoonnummer en/of adres te vragen. 

WANT: Het volgende P.V.T. is pas volgend jaar. 

Pas op, niet meer dan 1 knipoogje,  

misschien een flauw glimlachje.

““
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DOOR: ALBAB

NETNIEUWS UITGAVE 1980 | #1

Uiteraard kom je geen steek vooruit, laat staan een trede hogerop. Deze beweging ont-

wikkelt vooral de beenspieren en staat verder garant voor een betrouwbaar, soepel en 

snel benenwerk tijdens de gehele wedstrijd. Mocht dit probate middel voortijds uitge-

werkt zijn, train dan tijdens de time-outs door. De toernooicommissie is reeds van deze 

trainingsmethode op de hoogte en heeft de woningbouwvereniging van het naast 'de 

Timp' liggende flat  gevraagd h et  t rappenh uis t ijdens h et  t oernooi t er besch ikking t e 

stellen. Een en ander zal volgend jaar rond zijn, temeer daar de bewoners (hoofdzakelijk 

bejaard) van dit  flat  reeds h ebben t oegezegd, zolang van de lift  gebruik t e willen maken. 

-   Een anders beweging die aandacht verdient is het 'zwaaien' van benen en /of armen. 

We bespreken twee vormen: a) Het zgn. 1 droogschoppen' en b) het rondcirkelen van 

linker, rechter of beide armen.

  a)   Bij deze vorm verhef je het been van het parket en maakt met het onderbeen 

een schop-/slagbeweging. De insidster naast mij legt uit dat deze beweging 

ten goede komt aan de bloedsomloop, daar op deze wijze het bloed tot aan de 

toppen der tenen wordt gestuwd.

  b)  Het draaien me armen heeft hetzelfde doel, met bij de uitvoering dit verschil:  

dat men nl. een hand op het draaiende (schouder-) gewricht legt. Dit kan zijn 

om toch met twee armen de wedstrijd te kunnen spelen en zodoende de EH-

BO-post te verlichten. Wij worden in deze mening gesterkt, omdat bij dit cirke-

len bijzonder hoge snelheden worden bereikt.

-  De derde en laatste vorm die we in deze impressie weergeven is een vorm die alleen 

kan worden beoefend wanneer in het gewone kruipen (op handen en knieën) een ge-

vorderd stadium is bereikt. Bij deze vorm zijn de knieën niet meer van node, maar laat 

men zich voortglijden op de dijbenen, vooruitbewogen door de, zij het gebrekkige, 

kruipbeweging die handen en armen uitvoeren. Dat deze oefening nuttig is bewijst wel 

de anekdote die een coach mij laatst vertelde, toen een van zijn speelsters na een bles-

sure aan beide knieën, bij wijze van strafmaatregel van de arbiter op eigener beweging 

de EHBO post moest bereiken. Dankzij de oefening hierin, voor de wedstrijd, slaagde zij 

hierin. Wanneer deze vormen voldoende zijn beoefend volgen er nog een paar, nu in 

samenwerking met bal en/of andere spelers.

Plot s zien we ech t er een sch eidsrech t er en een official op h et  veld versch ijnen (met  meet lat ) 

waar we geboeid naar kijken, die ons weer heel wat stof geven voor een volgend kopij. 

Voordat een wedstrijd een aanvang neemt, 

kunnen we in de 'gangpaden' van de velden 

hoogst atletische bezigheden waarnemen. 

Bij een wedstrijd waarin de GPA-GRON-

dames moesten spelen, werd de zgn. 'war-

ming-up' zo hardgrondig beoefend dat 

we hier in de toernooikrant er een korte 

beschrijving van willen geven. 

Gelukkig was er een van de dames van dit 

team, die voor de wedstrijd naast mij op de 

redactiebank plaats nam en mij tekst en 

uitleg gaf van de uitermate beweeglijke be-

zigheden van deze dames. 

Wel, we kregen te horen dat al deze bewe-

gingen uitgaan van de stelregel: alle spieren 

en ledematen die nodig zijn voor het spel 

moeten zoveel mogelijk worden losge-

maakt en opgewarmd. Bovendien valt veel 

te bereiken door allerlei wedstrijdbewegin-

gen na te bootsen, zonder bal of tegenspe-

ler, wel te verstaan. Zo kun je bijvoorbeeld 

iemand van de ene kant van het veld naar 

de andere, over de buik zien voortglijden. In 

hoeverre dit in een werkelijke wedstrijdsitu-

atie voorkomt laten we in het midden. 

We zullen dan drie bewegingen bespreken, 

zoals we ze met eigen ogen hebben waar-

genomen: 

-  Je gaat tegenover een bank staan (af-

stand bank – speler ± 30cm) en doet 

net of deze bank een hoge trap of 

ladder is, waar je tegenop moet lopen. 

WAT ER AAN EEN 
WEDSTRIJD VOORAFGAAT.
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DOOR: ONBEKEND

DAKHAKKER
NETNIEUWS UITGAVE 1992 | #1

Interview Tiek de Beuker

Naam:  Han Tiekstra 

Geboren:  24-6-'71 

Speelt voor:  Mensa Alting College 

Opleiding:  MEAO 

Lengte:  1.94m 

Gewicht:  80 kg 

Schoenmaat:  46 

Merk en type volleybalschoen:  MIZUNO 

Functie:  hoofdaanvaller 

Kun je tegen kritiek?  nee, want dat is terecht. 

Sterke punten:  beuken 

zwakke punten:  passen 

Alcohol:  bier en jägermeister 

Beste PVT ploeg op dit moment:  Menso Alting College 

Beste PVT scheids:  Kees Stelwagen 

Han is bijgelovig zoals hij zelf zo in zijn eigen woorden zegt: 

"Ja, ik heb een gèluksonderbroek (heb ik het hele PVT aan) en ik kom altijd met de bus anders verlies ik". Zijn hoogtepunt was in 1989 

toen hij voor Gomarus College het PVT won en zijn dieptepunt toen hij uit de hal werd gestuurd. Hij heeft een hekel aan PATSERS 

bij volleybal zoals HBO Zwolle. Hij heeft favoriete dingen zoals: volleybal, kroeglopen, Suske & Wiske lezen, luisteren naar EMPIRE: 

Queensryche. Zijn favoriete gerecht is heel duidelijk macaroni, want dat krijgt Han altijd als hij hier in Assen is. Han z'n grote ideaal is 

om tien PLAFONDballen te slaan op het PVT. (reactie REDACTIE:als je zo eerste wilt worden!) 

TIEK Z'N LIJFSPREUK: "Zoek het blok op en splijt hem!" Han vindt dat de beste dakbedekkers in Assen zijn, omdat ze door alle plafond-

ballen het dak moeten repareren. 

Dit was een interview met HAN TIEKSTRA. Hij valt altijd erg op tijdens de opening. Hij loopt daar rond op zijn Reebok Pumps met z'n 

grote bos krullen. Zijn handen warmwrijvend voor de komende beukballen en klopjes op zijn eigen schouder. 
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DOOR: SPEURDER

BANDELOOS DOOR 
HET TOERNOOI 

NETNIEUWS UITGAVE 1984 | #3

Het inmiddels tot meest kansrijke finalist 

uitgeroepen klupje van onze aanstaande 

dominees denkt, dat de nachten uit-

sluitend worden gebruikt voor de rust. 

Nu weet de doorgewinterde PVT-ganger 

natuurlijk dat dit een fabeltje is; 's nachts 

wordt er ook wel gearbeid - drankje, hapje 

enz. – 

De talentvolle spelers van FQI werden 

echter gekonfronteerd met de werklust 

tijdens het PVT: Voldaan gingen ze slapen, 

onze helden uit Kampen, dromend van 

een finale-plaats, beker, biertje en kiss-

missen; 

Sommigen droomden zelfs van een 

vermelding in een konkurerend dagblad, 

welke in heel Nederland gelezen schijnt 

te worden.  

Dat het zover nog niet is bemerkten ze 

vanmorgen; 

na het badderen en scheren wilden de 

heren zich fluks verplaatsen naar De 

Timp, op weg naar roem en zege. 

Wie schetst echter hun verbazing als 

het vervoermiddel van Sietse géén 

vervoermiddel meer blijkt te zijn. In de 

loop van de nacht waren onverlaten het 

terrein van de fam. Janssen opgeslopen 

en hadden de auto op blokken gezet. Boze 

tongen beweren, dat andere deelnemers 

hier de hand in hebben gehad; tot nu toe 

ontbreekt ieder spoor van de daders.

Hoewel de daders. Een brief achter 

lieten bij het gedupeerde team, zijn 

de beweegredenen nog niet duidelijk.

Het team denkt echter aan intimidatie 

m.b.t. de komende kruisfinales. Zij 

hebben inmiddels politiebescherming 

aangevraagd voor eventuele andere 

aanslagen want, zo vertrouwden zij ons 

toe, een gewaarschuwd team telt voor 

twee.

Nieuwe feiten kunnen een licht werpen 

op de gebeurtenissen van vannacht. Wie 

sch uilt  er ach t er deze t erreurmet h oden? 



30 50ste PVT - NetNieuws Jubileumeditie

Aan het eind van dit onovertroffen volleybaltoernooi zitten wij met een groot probleem (op 

de bank bij veld 2). Wij wilden U er eerst niet bij betrekken, maar de moeilijkheidsgraad ervan 

dwingt ons tot zulks. Wij beleven momenteel een vreselijke identiteitscrisis. Bij het gebrek 

aan (een) ei, kunnen wij het niet kwijt. Daarom stellen wij U voor om gezamenlijk in een 

diepgaande analyse het probleem nader te bekijken. Wij danken dat ••• (deze punten duiden 

op het in slaap vallen van de onderstaande redacteuren- snurk). 

Wat zijn wij toch blij dat wij nu bij het 50-jarig bestaan van het P.V.T. eindelijk een nieuwe red 

outfit hebben gekregen. We zijn nu in staat om al onze gevoelens en gedachten in hun diepste 

zijn door middel van de vier dimen ionale beeldplaat aan ons lieve lezerspubliek mee t e geven.

Dat wekt beter dan een prehistorisch typ-carillon. Laten wij meer niet terugdenken aan het 

schrijnende verleden, waarin wij onze jeugdige (toen nog wel) vingers aan typemachines 

moesten bezeren. Wij snappen niet dat wij deze uitrusting niet 25 jaar eerder hebben 

kunnen krijgen. Wij vertrouwen onze Netnieuwsartikelen nu door middel van de laserscreen 

toe aan de mega-camp, 

onderuitgezakt in onze 

lucht en ethergevearde 

f u l l - a u t o m a t i c 

selfthinking super seats. 

Nu kan er werkelijk niets 

meer foutlopen. Vanaf 

heden hoeven we ons 

niet meer in de stinkende sporthal begeven en worden we niet meer lastig gevallen door 

aandachttrekkende controleurs die zo graag een artikeltje over zich zouden willen zien. Met 

onze op atoomenergie aangedreven vliegende tapijten stijgen wij immers boven alles uit. 

En dan te denken aan de problemen waar we vroeger onze geestelijke creativiteit op los 

moesten laten… Aaah klinkt achter ons een KREET van woede en verdriet. Weer een P.V.T.-

verkering uit. (2017 - 1991 -1). Alles gaat nu eenmaal voorbij, nietwaar? Misschien volgend 

jaar beter. Tot aan. 

DOOR: ACHILLES  & STIEKELTJE

OVER DEPRESSIE EN TOEKOMST
NETNIEUWS UITGAVE 1991 | #4

We zijn nu in staat om al onze gevoelens en 

gedachten in hun diepste zijn door middel van 

de vier dimenionale beeldplaat aan ons lieve

lezerspubliek mee te geven.

“

“
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QUOTE
 
Komt een speler van F.Q.I. de kantine binnen

om naar de w.c. te gaan 

Zegt de barkeeper: “Dat kan niet, hij is verstopt”. 

Zegt de a.s. dominee: “dat geeft niet,

ik vind hem wel“.

“

“
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DOOR: NACHTVORST

ONLINE NETNIEUWS 2016

h et  wifi net werk. Je kijkt  bij je pleegouders t h uis even op de livest ream h oeveel uit loop er is op 

de velden en hoeveel tijd je dus nog hebt voor je boerenkool met worst.

Als deze trend zich gaat doorzetten sterft denk ik als eerst de redactie uit… Ze zijn er nog wel, 

maar de deur van kleedkamer 2 zit stevig op slot. Slechts de donkere beats verraden hun 

aanwezigheid. Teamfoto’s worden gemaakt doormiddel van drones die de juiste teams in de 

juiste positie manoeuvreren als ware schaapshonden die hun kudde bijeendrijven. De wed-

strijdverslagen worden gemaakt naar aanleiding van de livestreams vanaf alle velden. En foto’s 

zijn niet meer nodig. Je kan elk stukje van de dag toch gewoon terugspoelen, en de scenes 

die je leuk vind delen op social media.

De volgenden die sneuvelen zijn de toeschouwers. Er staan speakers op de tribune waaruit je, 

vanuit  je lui ch est erfield in de woonkamer, je ‘BOODSCHAP!!!’ kan roepen.

Hierna zijn de coaches aan de beurt, een drone met hieronder een tablet neemt zijn plaats 

in. Hij zit in zijn kantoor met een occulus rift op zijn hoofd alles keurig in de gaten te houden.

Natuurlijk is de scheidsrechter allang vervangen door een eagle eye systeem, geen punt is 

meer binnen te slepen door bij een net in/net uit  bal hard te juichen.   

Al met al staan er alleen nog maar spelers in het veld. Maar ach, deze zullen op de duur ook 

plaat s nemen op de bank om op h un port able device h un h olografisch e alt erego’s t e best u-

ren.

Langzamerh and, als alle fossiele brandst offen op onze aardkloot  door generat ie ignorance 

erdoorheen gejast zijn en de mensen zich zullen vestigen op de planeet mars, zullen mensen 

wellicht het PVT toch missen. Ze zullen bang zijn voor beschadigingen aan hun eigen vege 

lijf en sturen hun klonen naar het enige nog levendige stukje aarde, de Timp in Assen. Alwaar 

tot aan het einde der tijden gevolleybald wordt. Zonder emotie, zonder fouten, zonder passie…

Mensen, ik roep u op, zoals Jonas de mensen in Ninevé opriep: Kom tot inkeer. Laat het zover 

niet komen. Alstublieft.

Lief zijn, kusjes geven,

Nachtvorst’es 

Heeft u het straatbeeld afgelopen jaar ook 

zo zien veranderen? Mensen die op een 

balanceboard de stoep onveilig maken of 

die met  een segway over h et  fiet spad pa-

raderen. Ik zag afgelopen week in Wage-

ningen zelf een kinderdagverblijf wat hun 

kindjes vervoerde in een segwaybakfiet s… 

En nu begrijp ik wel dat het belangrijk is dat 

de kinders een beetje buitenlucht moeten 

krijgen zo nu en dan. Maar ik kreeg deze 

buitenlucht door mijn knieën en enkels 

bont en blauw te butsen op de plaatselijke 

stoeptegels…

Kinderen worden nu met z’n 10en weg-ge-

propt  in een kunst st offen bak om 10 mi-

nuutjes naar lucht te happen tussen de 

stinkende auto’s, terwijl de overspannen 

groepsleider haar drang naar een sigaret 

nog net weet te onderdrukken.

Dit, en de livestream van het PVT zetten 

me tot denken. Waar gaat het heen met 

het PVT? Tien jaar werd de Timp nog warm 

gestookt door de 19 inch CRT bakbeesten 

die bij de redactie stonden. Internet was 

er, maar voor de bezoekers? Zeker niet, 

waarom ook? Het netnieuws kon elk jaar 

keurig om 19 uur opgehaald worden bij de 

redactie. In papierenversie wel te verstaan… 

waarna de security na een PVT dag de zaal 

ontdeed van minimaal 10 vuilniszakken vol 

netnieuwsen. Had ook z’n charme.

Nu lees je je netnieuws, en waarschijnlijk dit 

stukje, op je mobiel die aangesloten is op 

OPROEP TOT INKEER
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DOOR: NACHTVORST’ES EN DIK LEXI

TUSSEN BIER
EN BARBIES

ONLINE NETNIEUWS 2015

Mannen, broeders, even onder elkaar, 

even echt, zoals wij mannen dat normaal 

gesproken alleen onder genot van een 

whisky en een sigaar in een drinkgelag 

of ander etablissement. Vandaag is het 

anders en denken we al die dingen er, 

voor het gemak, maar bij.

Het onderwerp zal er niet anders van 

zijn en zeker niet minder serieus. Want 

mannen.. we hebben een keuze te maken, 

we hebben weldegelijk een keuze te 

maken. De keuze tussen barbies en bier 

gaat ons mannen over het algemeen niet 

altijd gemakkelijk af. Want optimisten, 

zoals we zijn, benoemen we na een paar 

goudgele pretcilinders dat het een het 

ander niet direct hoeft uit te sluiten. En 

oke, soms, blijkt de volgende morgen dat 

het één, het ander ook niet uitsloot, maar 

we hebben allemaal wel eens die foto’s 

terug gezien waardoor we onszelf niet 

direct op de schouder kloppen.

Ach, wellicht sluit het één, het ander niet 

uit, maar hoe gaan we het nu voor elkaar 

krijgen dat we ’s ochtends niet hoeven te 

besluiten om de komende weken met een 

bivakmuts op te lopen? Betekent dit dan 

toch dat we een keuze moeten maken 

tussen bier en barbies? En zo ja, wanneer 

maken we deze keuze dan? Moeten we 

hier, net als met autorijden, en promillage 

aan hangen? Bij beginnend kroegganger 

geldt er een maximaal promilage van 0,2 

mg/ugl en bij een gevorderd barhanger 

een promilage van 0,5mg/ugl? Zo kan 

bier drinken toch niet bedoelt zijn?

Misschien moeten we de lijn eerder 

trekken. Want hoe gaat dit tijdens het PVT? 

Je speelt een lekker balletje volleybal, je 

hebt goede kuiten, gespierde armen, 

volleyballend niveau, harde smashen en 

dus ben je gespot door een vrouw die 

ook speelt op het toernooi of één van de 

meiden die op de tribune zit. Stap één 

is gezet. Wat nu? Laten we zeggen de 

‘Barbies van het PVT’ lonken je tegemoet, 

spreken je misschien aan en jij kijkt, 

uiteraard, ook naar de meiden. En dan heb 

je groepsdruk van je teamgenoten en met 

hen moet je bier drinken. Want ja, je hebt 

immers geen mening. Dillema’s, want 

je mening loosheid tijdens dit PVT trekt 

aan twee kanten; Barbies en Bier. Er moet 

een keuze gemaakt worden. In de vorige 

alinea werd al duidelijk dat Barbies en 

bier, met een uitzonderling daar gelaten, 

niet samen gaan.

Op basis waarvan maken we deze keuze 

dan? Barbies zorgen voor het fijne gevoel 

van rupsen in de buik. Bier echter zorgt 

voor het fijne gevoel van rupsen in je 

hoofd. We gingen op onderzoek uit. 

Waarom maak jij, als PVT-hunk, de keuze 

voor bier of barbies, barbies of bier? Zoals 

hierboven al is beschreven, combineren is 

geen optie. Wellicht denk je nu van wel, 

maar bekijk morgenochtend je foto’s maar 

eens…  

We gaan op onderzoek uit en vroegen de 

mannen in de zaal: barbies of bier? Wat 

heb je liever een avond met een vrouw of 

een avond bier drinken met je team? De 

uitslag bleek unaniem: Bier!! En wel om 

de volgende redenen:

- Bier is betrouwbaar, je weet wat je er

 aan hebt

- Vrouw blijft moeilijk

- Bier zeikt niet

- Niet alle vrouwen hebben ze alle 24

 in het kratje

- Bier roddelt niet

- Bier wil niet knuffelen

-  Je zou denken, dat is het, daar is 

het antwoord. En volgens onze 

hypotheseis dat inderdaad waar. Man-

nen kiezen liever een avondje bier 

met teamgenoten. Maar daar eindigt 

het niet, onderzoekers, zoals wij zijn, 

dachten verder:

Nooit meer bier of nooit meer een vrouw.

En ach, daar waren we gauw uit, er is 

immers nog whisky!

Lief zijn & kusjes geven,

Nachtvorst’es en Dik Lexi 

Waarom maak jij, als PVT-hunk, 
de keuze voor bier of barbies, 
barbies of bier?

““
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DOOR: ONBEKEND

GROEPSCOHESIE 
VERSTERKENDE TRAINING 
VAN DE GSA (ZWOLLE) 

NETNIEUWS UITGAVE 1991 | #4

Onze eerste en enige training bestond uit de evaluatie van 

vorige P.V.T. ervaringen. We waren blij die met elkaar te kunnen 

delen. Het was fijn! Bij enkele mensen waren cognitieve 

dissonanties op te merken, maar na een open gesprek werden 

alle remmingen en barrieres opgeheven. Hierna kwamen we 

met onszelf en medespeelsters in evenwicht en konden we een 

hecht team vormen. Toen wij ballen in de groep gooiden, bleek 

er bij enkelen een afweermechanisme in werking te treden. We 

diagnostiseerden na een objectieve gedragsobservatie een vorm 

van regressie. Na een therapie 

gebaseerd op de methodiek 

van Taakgericht Casework kon 

iedereen met haar taak aan de 

slag. Centraal stond het assertief 

naar de ballen grijpen. Binnen de 

ontstane triade, bal-persoon-net, 

werd het appelerend aspect binnen deze relaties verduidelijkt. Het 

was erg confronterend voor ons zelfbeeld. 

Onze motivatie werd door deze vorming optimaal, waardoor we 

een congruente groep vormden en expressief naar buiten konden 

treden. Hierdoor wordt de selffulfilling prophecy vervuld, en 

filosofeerden we over de mogelijke consequenties. 

Tenslotte hopen we niet in een vicieuze-cirkel te geraken waardoor 

psycho-somatiache klachten zouden kunnen ontstaan.  Dit zou 

een negatief effect op ons spel kunnen bewerkstellingen. Wilt u 

over dit schrijven nog verder communiceren of feedback leveren 

wen t u zich dan t ot : Est h er, Jannet t e, Lieabet h , Carolien, Harrilt ,

Rineke, Petra, Wilma. 

P.s. CONSULT ALLEEN OP VERTOON VAN DE KORTINGSBOI. 

KORTINGSBON:

GOED VOOR EEN CONSULT BIJ ERVAREN 

WELZIJNSWERKERS IN SPE

Aangesloten bij B.v.Z.G.H.V.b.O.D.

Onze motivatie werd door deze vorming optimaal, 
waardoor we een congruente groep vormden en 
expressief naar buiten konden treden.

“

“
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DOOR: B'ROERTE & GUDDIE-UP-GO

NONSENS IN
PROGRESS

NETNIEUWS UITGAVE 1999 | #3

Het was me wat vannacht. De geelgeramdewatertor, verre fami-

lie van de brultapir, maar niet verwant aan de timptenniet, had 

mijn kussensloop uitverkozen om samen met zijn eega, de geel-

geramdewatemimphe, hun roodgeboren nageslacht te werpen. 

Ja ja, rood worden ze geboren. Geel worden ze door de meppen 

die je ze uitdeelt met je kussen als je 's nachts wakkergejeukt 

wordt. Deze beesten zijn niet zo monogaam, dus willen ze ook 

nog wel eens vreemdgaan met amerikaansezwaluwen. Maar die 

zijn dus uitgestorven, evenals een andere voortiefde: de mada-

gaskariaanseroodgebektedriepootsalamander. Wil je meer we-

ten over deze dieren en hun aanverwante familieleden, lees dan 

Gullivers reizen, ongecensureerde versie. 

We waren gebleven bij de geelgeramdewatertor en zijn eega. 

De manier waarop ze hun nestje in je kussensloop bouwen is 

niet mis. Er is goed nagedacht over de gebruikte constructie en 

de bestendigheid tegen blauwzuren. Onvoorstelbaar, de intelli-

gentie van deze dieren, die dus niet verwant zijn aan de timp-

tenniet. Dit onderscheid is van groot belang. De timptermiet is 

namelijk een ki @#%beest. Altijd actief, agressief, haatdragend 

en ongegeneerd. Derde nekwervel, weet je nog? De mijne doet 

al zeer. Ik ben besmet. Dorst, drang naar bier, te veel bier. 112 of 

06 9798: Help!! WAKKER WORDEN B'roerte schijt het hele bed 

vol!! Loefties maak af dat beest! Loefties verzaakt. Mis! Loefties 

wordt gepakt in zijn derde nekwervel. Hij is besmet. Guddie-up-

go heeft nog geen last. Hij is immuun door ovennatig biergebruik. 

Het been van B'roerte doet zeer. Binnen enkele uren zal zijn been 

waarschijnlijk een eigen leven gaan leiden tussen hemel en aard. 

In het ergste geval zal het helemaal verschrompelen tot een klein 

stompje. Zo ver zal het dit keer denk ik niet gaan. 

Boven ons zingt een belgischkosovaansblauwstaartmereltje. 

Nonnaal gesproken heeft dit beestje alleen vliegrechten in Ko-

sovo. Na de oorlog in Kosovo zal Nederland zowel Kosovo als 

België inlijven. Dit heeft direct gevolgen voor de vliegrechten. 

Nu mag het ook in het luchtruim boven Nederland en België de 

vleugels strekken. De naam nederlandsbelgischkosovaansblau

wstaart mereltje zou dus meer op zijn plaats zijn. De Bijlmeren-

quêtecommissie heeft echter besloten om een vliegverbod 

uit te vaardigen boven Nederlands grondgebied. Het risico dat er 

ongewenste attributen aardswaards vallen, is volgens de com-

missie te groot. Althans, dat blijkt in het door hen uitgebrachte 

eindrapport. Vandaar dus de naam belgischkosovaansblauw-

staartmereltje en niet neder1andsbelgischkosovaansblauw-

staartmereltje. Er zijn namelijk al mannen in witte pakken en 

schepnetten gesignaleerd. Zij waren echter slechts op zoek naar 

tjemobielvlinders. Deze beesten kregen het te koud in de Oeral, 

als gevolg van de schaarste aan bontjassen. Er worden namelijk 

geen zeehondjes meer neergeknuppeld in de Oeral, maar com-

plete bultruggen (zeeeeeeeeer grote walvissoort). De zeehond-

jes zijn op. De bontjassen, vervaardigd uit bultruggen, zijn name-

lijk vrij groot en het gewicht is dermate dat een tjemobielvlinder 

direct in Berlijn zou neerstorten. Dat hadden ze eerder moeten 

beseffen, dan was de muur allang stukgeweest. 

Over de muur gesproken. daar hebben ze weer last van een 

bet-achtemeefje van de timptenniet: de Oostduitskeltischerkir-

cherstofhapmijt. Die had de muur voor de val al bijna op. De muur 

is toen niet helemaal opgegeten, omdat de mayonaise niet meer 

geleverd werd door het westen. De muur smaakt niet zonder ma-

yonaise. Embargo. Ja, je hebt het weer. De westerse wereld zit ei-

genlijk alleen maar dwars in deze landen. De natuur lost alles op. 

Kijk maar naar Libië. De heidesnipper heeft alle gras opgegeten 

en er is daar alleen nog maar woestijn. Ook deze wordt al weg-

gevreten door de paarsgevlektezandhapper. Straks bestaat Libië 

al niet meer. Gadafi is ook al aangetast door de timptermiet en 

leeft dus niet tang meer. Alleen zijn hoofd functioneerde nog een 

beetje. Maar wacht maar, nog even en de timptenniet heeft via 

de derde nekwervel (Gadafi is overigens geen siamese zespoot) 

en enkele omwegen door het gorgelhoofd de hersenen gema-

nipuleerd. Vanaf dat moment is het voor de timptermiet piece of 

cake om de banale organen te veroveren. Monica was vorig jaar 

op stage in Marokko. Te dicht bij Libiê. Aangetast. Clinton is dus 

nu ook de sigaar. Ach waar gaat het allemaal om? Op een dag 

drink je geen Heineken meer, maar drink je jus d'orange van een 

onbekend merk… 
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DOOR: AMLO

NETNIEUWS, OF HOE
HET VROEGER WAS

NETNIEUWS UITGAVE 1996 | #2

al wel niet hier werkt. Ook toen al verschenen er talloze wedstrijdverslagen en andere 

dingen in Netnieuws. 

Ook toen al bleek dat er bezuiden de IJssel geen volleybal van enig nivo of betekenis 

gespeeld (jrg 15 nr4 pag12; jrg 23 nr4 pag4) 

Oftwel, er is geen steek veranderd. Hoewel. . . 

Het viel mij op dat er tot voor vijf jaar in prakties elke uitgave van Netnieuws een hevige 

konkurentieslag geleverd werd met het ND over wie de beste verslaggeving leverde. 

Wat zegt u? U weet niet wat ND is? Ach, dat is niet erg, dat kan u ook niet weten. Dat 

is voor uw tijd. Hieruit blijkt dus dat Netnieuws die slag heeft gewonnen. Maar voor de 

geïnteresseerden onder ons wil ik daar wel iets over vertellen.

Vroeger stond ND voor Nederlands Dagblad (Gereformeerd Gezinsblad) . De krant die 

in elk gereformeerd gezin gelezen wordt. Vroeger deed deze krant gedurende het PVT 

elke dag verslag van wat er die dag gebeurd was. Netnieuws deed (en doet) dat ook 

en dus was het altijd bonje, want het ND vond dat zij de rechten hadden, terwijl 1 Net-

nieuws dat vond_ van zichzelf, omdat NN vanouds de toernooikrant is. Bovendien had 

Netnieuws de betere verslaggevers in huis en daar baalde ND van. Ze waren jaloers 

en probeerden de PVT'ers te paaien met gratis ND's in De Timp, of handdoeken. Ze 

werden zelfs van Gereformeerd Gezinsblad tot Nederlands I2sàg_blad. Een krant met 

kapsones . (Jo pisang, jrg 18 nr3 pag5). Ach, je moet toch wat. Lezers trok het in elk geval 

niet, zoals blijkt uit een nooit (in ND) geplaatst ingezonden van een redaktielid: 'Van de 

300 ND's die dagelijks verspreid werden, bleven er ruim 150 ongelezen liggen, terwijl de 

500 Netnieuwsen binnen 20 minuten waren stukgelezen.' (4-5-85). Tegen al die zware 

konkurentie kon het ND dus niet op en dus stopten ze een jaar of 5 geleden met de 

dagelijkse verslaggeving en bleef het bij een kort verslagje in de op het PVT volgende 

maandagkrant. Sindsdien heeft Netnieuws weer het monopolie op de PVT-verslagge-

ving. En dat het ND het onderspit heeft moeten delven, komt natuurlijk vooral door de 

naam, die ze ook aangenomen hadden: N.D. Dat staat natuurlijk niet voor Nederlands 

Dagblad, maar gewoon voor Netnieuws Daily (of: Netnieuws Dagelijks). 

Zo, weet u dat ook weer. Dat is dus het enige wat veranderd is. Maar voor de rest?? Ook 

toen al moest FQI Effe wat meer IQ gebruiken (maar toen wonnen ze nog, nu zijn ze er 

niet eens).

Dikke sjit dus. 

Ik las eens een aantal oude jaargangen 

netnieuwsen door en wat ik daar allemaal 

las heeft mij diep geraakt. Het moet mij 

dan ook van het hart: In vergelijking met 

vroeger is er geen donder veranderd aan 

de Netnieuws. Neem nou een kreet als: 

'Was u hier in 1978 ook al? Dan had u dit 

niet hoeven lezen' (jaargang 19 no.4). Ik 

durf te wedden dat dit een dezer dagen 

ook in NN staat, alleen dan met 1994. Zul-

ke stan daardgrapjes, die je elk jaar weer 

ziet. 'Er is telefoon voor de heer Jansen. 

(De halve tribune leeg)'. Net-nieuws = 

Oud-nieuws. Neem nou jaargang 16 no.4: 

Ook toen al spelden ze konsequent inter-

vieuw met een u (wat dus ontzettend fout 

is). Ook toen al dook steeds weer de naam 

van Hans Veenstra op: Hoe lang die man 
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DOOR: KUKO

IN DE
KATAKOMBEN

NETNIEUWS UITGAVE 1987 | #4

Heerlijk zo ‘s morgens vroeg in Assen. 

Prachtig weer, denkt ieder een en niemand 

die in de gaten heeft, dat in de Timp het 

20e P.V.T. zich afspeelt. Jij wel, want het is 

jouw plicht om 8.40 uur precies aan een 

wedstrijd te beginnen. 

Met een grauw gezicht, tol betalend 

voor het tekort aan slaapuren, stap je de 

kleedkamer in. Daar ontmoet je dezelfde 

grijze gelaten, want niet alle pleegouders 

waren in staat om een waterbed aan te 

schaffen. De kleedkamer zelf ziet er nog 

redelijk verzorgd uit: de w.c. is schoon en 

je kan fatsoenlijk zonder natte voeten, 

een teugje water drinken. De dag verloopt 

verder prima, het ( humeur wordt beter, 

je wint es wat, je verliest een keer en 

de hoofdpijn verdwijnt. Na de laatste 

wedstrijd loop je fluitend naar beneden. 

Maar ach, wat een desolate toestanden in 

de katakomben van de Timp! In een dag 

heef t zich daar een slag voltrokken, waar 

Stalingrad nog een lachertje bij was. Het 

begint met de geur. Als de deur opengaat, 

walmt je een snijdende smog tegemoet. 

Het is een mengsel van zweet, sokken, 

vuile onderbroeken en Midalgan, waar de 

scheikunde' leraar zelfs geen brood van 

lust.

Daarna breek je/je benen over tassen, 

schoenen en lege flessen. Toch worden 

al deze barrières manmoedig genomen, 

omdat de doesj met haar koele stralen 

lokt. Helaas zijn er meer mensen voor de 

verleiding bezweken en sta je een kwartier 

lang in je Eva/Adamskostuum te stomen 

voordat je aan de beurt bent. Maar het is 

de moeite waard, want de doesj van de 

Timp is grandioos. Daarna snel afdrogen. 

Tenminste, dat dacht je, maar natuurlijk 

ben je je handdoek kwijt. Geeft niets, zo 

heeft je joggingpak nog wat nut. Maar als 

je denkt, dat je droog bent, kom je tot de 

ontdekking, dat 2 dat een ijdele gedachte 

was: door de 40 graden - temperatuur 

ben je in twee tellen weer net zo nat als 

zopas. 

Aangekleed en wel kom je dan voor de 

laatste teleurstelling te staan: Als je je 

plasje kwijt wilt, blijkt de w.c. verstopt en 

de vloer vergeven van een substantie, 

waar van de lezer de samenstelling zelf 

mag raden. Gauw naar huis dus en een 

pluimpje voor de medewerker: die deze 

bende moet opruimen.

Ps: Door de aard van mijn geslacht heb 

ik alleen de herenruimte kunnen on-

derzoeken 
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Eindelijk een nieuwe krant, een nieuw 

geluid, een frisse wind waait door de 

Timp! Kortom, u hebt NETNIEUWS onder 

uw neus. Een naam die je niet zo maar 

vergeet en zeker niet nadat u dit pakkend 

stukje gelezen hebt.  

 

Het is ieder jaar weer een intellectueel 

hoogstandje om een treffende naam 

te verzinnen voor de toernooikrant. 

Onder het luidruchtig knersen van 

onze hersenvoorraad, begeleid door 

het klamme soppen van onze zich 

van radeloosheid wringende handen, 

ondersteund door klagelijke zuchten 

en moedeloze uitroepen hebben wij 

nagedacht: ‘welke naam moest er op de 

omslag komen’? Op het predikaat RITS 

(toernooikrant I974) hadden wij reeds 

onze auteursrechten verspeeld en om 

weer met een flop te komen leek ons 

toch niet zo geslaagd. Na lang beraad is 

de redaktie het er over eens geworden 

dat het een blad moest zijn boordevol 

volleybalnieuws, gemixt met extra veel 

weekendst ories, waar de t rouwe lezer 

eens rustig de tijd voor moet nemen, want 

we leven per slot van rekening in een vrij 

Nederland.  

 

En zo werd NETNIEUWS geboren! 

Een objektief blad met een heldere 

ongedwongen kijk op de P. V. T. zaken. 

Geen grauwe eenheidsworst, maar een 

lekker hapje voor de fijnproevende lezer! 

Het verrassende en tegelijk sublieme van 

de naam NETNIEUWS is dat je er alle 

kanten mee op kunt, zodat je nooit achter 

het net Vist.  

NETNIEUWS kan betekenen: het is 

wel nieuws, maar niet echt. Bij deze 

overweging moet het schaamrood u naa 

de kaken vliegen. Het lijkt ons niet nodig 

te verzekeren dat….. enfin, het is niet nodig, 

dus laat maar.  

NETNIEUWS kan ook betekenen: keurig 

of fatsoenlijk nieuws. Nee maar! het is 

wat al te wild om te veronderstellen dat 

wij ons met onoorbare zaken zouden 

bezigh ouden. Verre van dat !  

NETNIEUWS kan ook betekenen: nieuws 

over het (volleybal)net en daar moeten wij 

steeds maar aan denken. 

DOOR: OME WUBBE

HET NETNIEUWS
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Nog niet klaar 

met de sportiviteit? 

Draag je steentje bij 

en doe mee!
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