
	  
	  
	  

	  
	  
Nieuwsbrief	  VoVeSa	  december	  2014	  	  
	  
Beste	  VoVeSianen,	  
Het	  is	  weer	  tijd	  voor	  een	  VoVeSa-‐update.	  
Daarnaast	  wenst	  het	  bestuur	  alle	  leden,	  
scheidsrechters,	  tellers	  	  en	  vrijwilligers	  van	  
VoVeSa	  hele	  fijne	  feestdagen	  en	  een	  sportief	  
en	  blessurevrij	  2015.	  
	  
Kerstmarkt	  
De	  kerstmarkt	  was	  ook	  dit	  jaar	  voor	  VoVeSa	  
weer	  een	  groot	  succes.	  De	  verkoop	  verliep	  
goed	  en	  heeft	  een	  mooi	  bedrag	  opgeleverd.	  
Wij	  willen	  vooral	  dames	  2	  bedanken	  voor	  het	  
maken	  van	  de	  prachtige	  stand	  en	  verder	  alle	  
leden	  die	  hebben	  geholpen	  bij	  de	  verkoop	  van	  
de	  loten.	  Super!	  

	  
	  
Oproep	  webmaster	  	  
Na	  jaren	  van	  inzet	  aan	  het	  beheer	  van	  de	  
VoVeSa-‐website	  stopt	  Matthijs	  Rienks	  
hiermee.	  	  
Wij	  hebben	  Bert	  de	  Jager	  bereid	  gevonden	  om	  
het	  stokje	  van	  Matthijs	  over	  te	  nemen.	  
Matthijs,	  bedankt	  voor	  al	  je	  hulp	  aan	  VoVeSa.	  
En	  Bert,	  bedankt	  dat	  je	  ook	  dit	  voor	  VoVeSa	  
wilt	  gaan	  doen.	  

Jeugdcommissie	  
We	  hebben	  sinds	  enkele	  jaren	  een	  mooi	  
aantal	  aan	  jeugdleden	  en	  dat	  is	  een	  goed	  
teken.	  Om	  dit	  allemaal	  in	  goede	  banen	  te	  
leiden	  is	  er	  besloten	  om	  een	  jeugdcommissie	  
op	  te	  richten	  zodat	  het	  bestuur	  de	  
verschillende	  taken	  voor	  de	  jeugd	  er	  niet	  
naast	  hoeft	  te	  doen.	  De	  jeugd	  heeft	  
uiteindelijk	  de	  toekomst	  en	  dit	  moet	  goed	  
begeleid	  worden.	  De	  jeugdcommissie	  houdt	  
zich	  o.a.	  bezig	  met	  de	  organisatie	  van	  
toernooien	  (bv.	  het	  ouder-‐	  en	  kindtoernooi	  ),	  
eindfeest,	  zaalwachten	  tijdens	  wedstrijden,	  
trainers,	  etc.	  	  
We	  zijn	  dan	  ook	  blij	  dat	  Judith	  Alberts,	  
Wander	  de	  Haan,	  Theo	  Timmermans,	  Bert	  de	  
Jager	  en	  Annalien	  Hanje	  deze	  taken	  op	  zich	  
willen	  nemen	  om	  zo	  het	  bestuur	  te	  ontlasten	  
en	  wensen	  hun	  veel	  succes.	  
	  
Nieuwe	  shirts	  senioren.	  
De	  maten	  zijn	  opgenomen,	  de	  bestelling	  is	  
geplaatst	  en	  het	  is	  wachten	  op	  de	  levering	  
door	  Muta.	  	  
We	  hopen	  in	  het	  nieuwe	  jaar	  de	  shirts	  tijdens	  
de	  wedstrijden	  te	  kunnen	  dragen.	  
Wij	  zijn	  erg	  blij	  dat	  DeVriMed	  dit	  mogelijk	  
heeft	  kunnen	  maken.	  	  
Bedankt	  voor	  de	  sponsoring.	  
	  
Tevens	  hebben	  we	  alle	  ballen	  opnieuw	  
gesorteerd.	  Hieronder	  een	  schema	  van	  alle	  
balnummers,	  per	  team.	  Er	  is	  afscheid	  
genomen	  van	  een	  aantal	  ‘oude’	  ballen	  en	  er	  
zullen	  een	  aantal	  nieuwe	  ballen	  besteld	  
worden,	  met	  nieuwe	  ballentassen.	  	  
H1,	  D1	  en	  D2	  hebben	  per	  team	  6	  ballen.	  	  
Aan	  de	  ballentas	  hangt	  een	  label	  waarop	  de	  
nummers	  staan	  die	  in	  de	  ballentas	  moeten.	  	  
Het	  is	  voor	  elk	  team	  belangrijk	  om	  na	  de	  
training	  alle	  ballen	  goed	  te	  sorteren!	  	  

	   Dames	  1	   Dames	  2	   Recreant.	   Jeugd	  
Nr	  1	  t/m	  6	   11	  t/m	  16	   21	  t/m	  26	   31	  t/m	  35	   40	  t/m	  52	  +	  

gekleurde	  
ballen	  	  
	  

	  
	  



Ouder-‐en	  kindtoernooi	  
Na	  het	  zeer	  geslaagde	  ouder-‐kind	  toernooi	  
van	  vorig	  jaar	  willen	  we	  alle	  jeugd	  ook	  dit	  jaar	  
weer	  uitnodigen	  om	  samen	  met	  je	  vader,	  
moeder	  of	  anders	  	  mee	  te	  doen	  aan	  dit	  
toernooi.	  	  
We	  houden	  dit	  toernooi	  op	  zaterdag	  20	  
december	  van	  19.00	  tot	  ongeveer	  21:00	  uur	  in	  
de	  Bildtse	  Slag.	  	  
Je	  kan	  je	  opgeven	  t/m	  12	  december	  via	  
leden@vovesa.nl	  of	  bij	  je	  trainer.	  
	  
Oliebollentoernooi	  29	  december	  
Na	  het	  kerstdiner	  en	  voordat	  	  we	  aan	  de	  
oliebollen	  gaan,	  	  nog	  even	  gezellig	  sporten!	  
Maandag	  29	  December	  om	  19.30	  uur	  is	  het	  
weer	  zover;	  dan	  wordt	  het	  gezellige	  Vovesa	  
oliebollentoernooi	  gehouden!	  
Je	  kunt	  een	  heel	  team	  (familie,	  vrienden,	  
buren,	  collega’s	  	  o.i.d)	  opgeven	  met	  natuurlijk	  
een	  leuke	  verzonnen	  naam,	  maar	  je	  kunt	  je	  
ook	  individueel	  opgeven.	  	  
Dan	  wordt	  je	  bij	  een	  geschikt	  team	  ingedeeld.	  
Deelname	  is	  vanaf	  16	  jaar	  	  
Geef	  je	  opgave	  door	  vóór	  27	  december	  a.s.	  via	  
de	  mail	  aan	  voorzitter@vovesa.nl	  
Na	  afloop	  is	  er	  gelegenheid	  voor	  een	  hapje	  en	  
een	  drankje	  in	  de	  kantine.	  	  
	  
We	  hopen	  op	  een	  mooie	  opkomst!	  
 
Teams 
Hoe	  staan	  de	  teams	  er	  na	  de	  1e	  helft	  van	  de	  
competitie	  ervoor?	  
Heren	  1,	  	   10e	  plaats	  
Dames	  1,	   7e	  plaats	  
Dames	  2,	   11e	  plaats	  
Jeugd	  XC,	   11e	  plaats	  
C-‐jeugd,	   Kampioen	  in	  de	  

toernooiencompetitie.	  
Gefeliciteerd!	  

CMV1,	   	   3e	  plek	  in	  de	  toernooicomp.	  
CMV2,	   	   2e	  plek	  in	  de	  toernooicomp.	  
	  
Bestuur	  VoVeSa	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

VoVeSa	  wordt	  mede	  mogelijk	  gemaakt	  door:	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  
	  


