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 Inge stopt met Atalante bestuur 
AFSCHEID INGE BAKKER 
Op 8-jarige leeftijd is Inge als mini begonnen bij 
Atalante. In het toenmalige jeugdbestuur was 
moeder Nel actief en deed veel voor Atalante.  
Een mooi voorbeeld bleek later. Als oudere jeugd 
ging ze helpen bij jeugdtrainingen en later werd ze 
zelf jeugdtrainster. Daarna volgde: lid van het 
jeugdbestuur, voorzitter jeugdbestuur en als 
zodanig ook lid van het hoofdbestuur. Een 
zijstraatje was het penningmeesterschap omdat er 
niemand anders was. En later weer terug als 
jeugdvoorzitter, waar haar hart het meeste lag. 
Inge is altijd een zeeeeeer bezige bij met heel veel 
enthousiasme en energie. Weinig, nee eigenlijk 
geen enkele clubgenoot heeft dat ooit in die mate 
kunnen overtroeven. Een super vrijwilliger!!!!!!!! 
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1978 - Mini kampioen

 1991 - D1

 1980 - Mini kampioen met coach bea

In drieieieieën!! Van minitrainster Bea moesten de jeugdteams altijd alles in drieën spelen. Haar motto 
was: “beter mooi in drieën dan winnen met pingpongen”. En in 1980 lukte dat! Het allergrootste compliment 
dat Atalante kon krijgen was wel als coaches van andere teams Atalante prezen vanwege het mooie spel in 
drieën. Supertrots waren ze dan. En Bea ook. Mooie inspiratie om over te brengen naar de jeugd!!  

Waverveen in opkomst 
Op het 25-jarig jubileumfeest had 
Waverveen al van zich laten horen 
via de quasi criminele organisatie 
De Wavia. Op de foto zien we een 
damesteam uit 1984 waarvan de 
meeste speelsters heen en weer 
fietsten uit Waverveen om te 
trainen en spelen in Vinkeveen. En 
dat fietsen door weer en wind 
goed is voor de kuitspieren blijkt 
wel uit het feit dat ze kampioen 
werden! Op rechts een mooi kiekje 
uit 1996 van het Jungle feest dat 
door D1 werd georganiseerd.  

Naar buitentoernooien gaan is een jarenlang gebruik bij Atalante. Rechtsonder 1 van de 2 keren 
dat we naar Roosendaal gingen. Daarna naar het plaatsje Zeeland en vele vele keren volgden 
met 1 of 2 legertenten naar het befaamde Hajraa buitentoernooi in Eindhoven.  

1984 - Waverveen in opkomst

 1996 – D1 Junglefeest

Atalante naar 3e divisie
In maart 1993 werd de eerste dames equipe van 
Atalante kampioen en promoveerde naar de derde 
divisie. Uit de krant van toen over de tweede set 
tegen Allides uit Haarlem: “Inge Bakker haalde met 
een snoeiharde servicereeks acht punten op rij 
binnen en daarmee was het Haarlemse moreel 
gebroken De setwinst was met 15-3 in korte tijd een 
feit. Setstanden 15-9, 15-3 en 15-11.  
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15 jaren Scholentoernooien
In het begin werd het jaarlijkse scholentoernooi op een 
enkele woensdagmiddag gespeeld. Al gauw was de 
aanmelding zo groot dat het niet meer op 1 middag paste 
voor de meer dan 200 kids, het werden 2 woensdag- 
middagen. Een dubbele organisatieklus, ook om steeds 
genoeg vrijwilligers te vinden. De combi van lessen & 
toernooien is een fraai visitikaartje van de club en heeft 
menig speler overtuigd om lid van Atalante te worden.  

 1998 - D2 promoveert naar 1e klasse

 1998 - 40-jarig jubileum 

 2003 - D1 kampioen promotieklasse

 2015 - laatste volleybalteam

40-jarig jubileum
Op links een foto van het stukje van D1 
tijdens het 40-jarig jubileum van de club. 
De dames hadden een tekst gemaakt op 
het liedje "U zijt wellekome", dat sloeg op 
de nieuwe spelers die in het team kwamen 
zoals Aletta, Petra en herintreder Inge. 

 2001 - D1 Bekerkampioen 

 2004 - Inge deelt aandenken uit aan kids buitentoernooi 

 2010 volleyballes tijdens de gym

 2008 - laatste volleybalteam

Volleyballessen 
Sinds 2004 haalde Inge via de bond een 
topvolleyballer naar Vinkeveen om de kinderen 
van de toen 4 Vinkeveense en Waverveense 
basisscholen volleyballes te geven. Arno van 
Solkema was de eerste (boomlange) topspeler 
en ze vonden het indrukwekkend. Niet alleen 
vanwege zijn lengte maar het klikte ontzettend 
goed. Met slechts één les wist hij de kids van 
groepen 3 t/m 8 de basis en enthousiasme voor 
het volleybalspelletje bij te brengen. Erg leuk!  

Altijd veel te doen voor de jeugd! 
Naast de maandelijkse minidagen waren er junior-senior toernooien, 
Sinterklaas, Ouder-kind toernooien, net-voor-de-vakantie 2-2 
toernooien, aspiranten beach, mini beach, spaaracties, ballenrollen bij 
topteams, instuifclinics, lessen op scholen, scholentoernooien, 
speelweken, kies je sport, mini en aspiranten seizoensafsluiting, 
jubileumactiviteiten, kijken bij topwedstrijden... jaaa en dan nog de 
beachpartijtjes in Aalsmeer én op de eigen Vinkeveense beachvelden. 
Inge heeft veel gedaan om de beach velden mede te realiseren met als 
motto: “Als je er de schouders flink onder zet kun je veel bereiken”. Inge 
was grote kartrekker bij het organiseren van mooie sponsoringbijdragen  
oa van het Schipholfonds. (Zie rechts op de foto met Tom Egbers jaja). 

Mini’s trainen geven... 
Dat blijft ze nog wel even doen, we gaan haar nog
vaak in typerende betrokken enthousiaste houding 
langs de minivelden zien, én, ook leuk: zeer recent 
werd bekend dat Inge zelf ook nog een gezellig balletje 
gaat slaan in het nieuwe knoert gezellige dames vierrr!! 


