Hoi allemaal,
Ik ben José Hielkema en ben 13 jaar. Mijn
moeder vroeg aan mij: ‘zou je een stukje willen
schrijven voor de reservebank?’. Tuurlijk zei ik
en hier ben ik dan. Ik volleybal al sinds mijn 6e
bij volleybalvereniging DVC, natuurlijk met veel
plezier.
Toen ik wilde gaan volleyballen begon ik
natuurlijk bij de mini’s. Toen ik 4 jaar had
overleeft bij de mini’s mocht ik eindelijk naar
meisjes C. ik was heel blij, maar na een paar
keer trainen een één wedstrijd werd mij iets
gevraagd: ‘José zou jij naar meisjes B
willen?’ Na lang denken zei ik dan ja. Zo
kwam ik terecht in een leuk team. Omdat ik
op mijn 12e al in de B terecht kwam heb ik in
korte tijd veel geleerd, waar ik heel blij mee
ben. In het zelfde seizoen ben ik met mijn
nieuwe team op de 3e plek geëindigd, waar
ik heel trots op was. Maar er gebeurde nog
iets in dat seizoen, ik werd gevraagd als
jeugd op de bank. Dit vond ik een hele
leuke ervaring, ik vond het heel leuk om een
wedstrijd van zo dichtbij mee te maken.
Dit seizoen heb ik vol spanning gewacht op de teamindeling. Mijn moeder zei
namelijk: ‘José het zou zomaar kunnen dat je weer teruggezet wordt naar meisjes C’
Dit wilde ik toch niet zo graag want ik had het heel erg naar me zin in Meisjes B. Toen
eindelijk de teamindeling bekend was zat ik gelukkig nog in meisjes B. Ook zag ik dat
Erik, Tara en Roxy weer bij mij in het team
zaten, dat vond ik super leuk. Halverwege
het seizoen werd mij gevraagd of ik mee
wilde trainen met jongens B, natuurlijk zei ik
ja, want stiekem wilde ik graag naar dat
team toe. Intussen train ik er al een hele tijd
mee en heb ik het super erg naar me zin
en ook leer ik er erg veel.
In de toekomst hoop ik nog veel te gaan
leren, en stiekem hoop ik later toch om
Joyce te gaan vervangen in dames 1.
Groetjes, José

