
Jaarverslag Trios Volleybal 2020 
 
 
Met de start van het nieuwe jaar waren wij geheel onwetend wat er dit jaar op ons af 
zou komen! Na de kerststop lekker begonnen met dezelfde ploeg  enthousiaste 
volleyballers. Naast de wekelijkse training op de dinsdag spelen we in Den Bosch op 
de maandagavond regelmatig een wedstrijd in de Bosche Bedrijfs Volleybal 
competitie. Kortom een reuze leuke ploeg, die met veel plezier een avondje traint en 
het geleerde op de maandag avond in praktijk probeert te brengen, met wisselend 
resultaat. 
 
Ondanks het ruime aantal spelers blijft de verjonging van de spelersgroep een punt 
van aandacht. Als het zo door gaat zitten we straks met z’n allen in de groep 
“Bewegen voor Ouderen” !  
 
 
Totdat in maart Corona in ons leven kwam! De tweede helft maart kwam alles stil te 
liggen, met toen nog het idee dat dit misschien een maand zou duren, maar het 
duurde uiteindelijk tot 7 juli voordat we weer mochten spelen. Weliswaar met de 
nodige restricties, zoals van tevoren omkleden, niet douchen (wel een probleem voor 
ons) en handen ontsmetten bij binnenkomst! Met piepen en kraken kwamen we 
allemaal weer in beweging en hebben uiteindelijk nog 3x kunnen volleyballen, om het 
seizoen nog een beetje goed te maken. 
Op verzoek van een aantal spelers hebben we gemeente gevraagd of we de 
vakantie door konden spelen, maar uiteindelijk bleek dat niet zo’n succes. 
 
Op 18 augustus officieel het seizoen ’20-’21 gestart, maar op 28 september komt het 
seizoen al weer tot stilstand, doordat de ventilatie in de zaal niet orde blijkt  te zijn! 
Aansluitend worden in oktober de maatregelen rond Corona weer aangescherpt, dus 
als het goede bericht komt dat de ventilatie weer in orde is mag er maar met 
maximaal 2 personen gesport worden en dat gaat dus met volleyballen niet lukken. 
 
Gelukkig wisten we toen nog niet wat we nu, bijna een jaar later weten, namelijk dat 
we bijna 8 maanden niet zouden sporten! 
 
Zo kwam het jaar in alle rust tot een einde. 
 
 
Erik van Elk 


