
 

 

 
 

 

Vijf vragen aan…   
 

Publicatiedatum:  O5-11-2O21 

 

Cor Fransen, voorzitter VVV Delta 
 

In deze vierde editie van Delfts Verenigingsnieuws stellen wij ‘Vijf vragen aan …’ Cor Fransen.  

 

Hoe ben je bij VVV Delta terechtgekomen en hoe ben je daar  naar verloop van tijd voorzitter geworden? W at 

maakt deze functie en vereniging zo leuk?  

VVV Delta is in 2015 ontstaan door een fusie van VVV uit Den Hoorn en Delta uit Delft. Ik kom zelf bij VVV vandaan. Daar 

was ik ten tijde van de fusie de voorzitter en na de fusie werd ik de vicevoorzitter van de nieuwe vereniging. Na het 

vertrek van de voorzitter (van zowel destijds Delta als het nieuwe VVV Delta) werd mij gevraagd om het voorzitterschap 

op mij te nemen en dat heb ik dus gedaan.  

Overigens volleybal ik al meer dan dertig jaar, en al die tijd met ontzettend veel plezier, altijd in mix recreantenteams en 

als midden verdediger. Veel blokken dus en dat betekent de hele tijd springen en veel bewegen. 

 

W aar ben je als voorzitter het meest trots op? En hoe is  dat ontstaan?  

Het meest trots ben ik op de teams van de verenging, alle leden dus! Tenslotte zijn zij het die deze vereniging juist tot 

een succes maken, ervoor zorgen dat we juist kunnen bestaan. De vereniging streeft overigens niet alleen naar goed 

volleybal – door de teams goed te trainen en te coachen - , maar ook naar veel gezelligheid na de trainingen en 

wedstrijden. Ook daarin zijn het juist de leden die daarvoor zorgen. Zowel deelnemend als organiserend. Het is hartstikke 

mooi om dat te zien en daar waar nodig te ondersteunen. 

 

Zijn er ook uitdagingen waar je tegenaan loopt? En hoe probeer je daar op in te spelen?  

De grootste uitdaging op dit moment is het realiseren van meer beach volleybal velden. Door de coronacrisis werd het 

op een moment mogelijk om alleen buiten te sporten. De twee beach volleybal velden die wij hebben zijn daarbij zeer 

intensief gebruikt en goed in de smaak gevallen. Sowieso is beach volleybal een zeer uitdagende vorm van volleybal 

tegenwoordig en VVV Delta wil dit graag ondersteunen. Daarom is meerdere velden wel een droom van de vereniging, 

maar de medewerking van de gemeente zal daar ook doorslaggevend 

zijn. 

 

Hoe heb je de afgelopen 1 ,5 jaar, zo’n “Corona-1 ,5 jaar” ervaren? 
En nu de regels zijn versoepeld, waar liggen de sp eerpunten 

voor dit jaar en volgend jaar?  

Voor mij persoonlijk betekende het corona tijdperk een achteruitgang 

van de conditie. Voor de vereniging betekende het vooral de 

onmogelijkheid om de sport te kunnen beoefenen. Wel hebben we 

online spelletjes gespeeld, zoals onze pub quiz. Dat houdt de 

vereniging toch levendig! 

Dit jaar en volgend jaar kunnen we ons weer volledig storten op het 

volleyballen. Trainingen en wedstrijden krijgen weer de volle aandacht 

en bij een regelmatige aanwezigheid gaat de conditie ook weer snel 

omhoog. 

 

Hoe ziet jullie vereniging er over 1O jaar uit? W at zijn op de 

langere termijn ontwikkelingen waar jullie binnen de vereniging 

mee aan de slag willen gaan?  
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Over 1O jaar hebben we net het derde lustrumfeest achter de rug. Op de site staan foto’s van gewonnen prijzen en 
gelukkige teams daarachter. De gemiddelde leeftijd van de spelers is dan vrijwel gelijk aan die van nu, omdat velen lang 

blijven terwijl bij de jeugd een behoorlijke aanwas zal zijn. De ontwikkelingen waar wij mee aan de slag gaan worden in 

feite door de NeVoBo, de Nederlandse Volleybal Bond, geleverd – nieuwe wedstrijdregels, nieuwe spelregels, 

opstellingsmogelijkheden, zaal volleybal binnen en beach volleybal buiten. Bij deze sport ben je in alle opzichten en altijd 

in beweging! 

 

 

 

 

 

 


