Nieuwsbrief VoVeSa voorjaar 2017
Beste VoVeSianen,
Het voorjaar staat heeft zijn intrede gedaan!
De eerste mooie dagen hebben we gehad.
Hoog tijd om jullie op de hoogte te stellen van
de laatste zaken en de plannen voor de rest
van het seizoen.
Nieuwe leden
Er zijn weer nieuwe leden bij de club
gekomen: Anne Reitsma (recreanten), Sem
Arts (CMV3), Veralien Dijkstra (CMV3) en Eline
Boersma (C-jeugd).
Van harte welkom bij VoVeSa en veel
volleybalplezier!
B-jeugd kampioen!
Afgelopen zaterdag werd in Hallum Havot met
2-1 verslagen door de B-jeugd. Hierdoor is dit
team niet meer te passeren en dus kampioen!
Gefeliciteerd meiden, Ruben en trainer/coach
Theo!

Beachen
Vanaf 1 mei zullen de trainingen voor senioren
en de jeugd voortgezet worden op het beachveld bij de Waaie. Zoals het nu lijkt zal de Ben de C-jeugd in competitievorm wedstrijden
spelen op maandag van 18.45 – 20.00 uur . De
senioren doen de ‘eethûs de Kaai’
beachcompetitie op maandag en vrijdag van
20.00 – 22.00 uur.
Teams CV 3 en 4 trainen op vrijdag van 18.30
– 19.15 uur.
En de teams CV 1 en 2 trainen op vrijdag van
19.15 – 20.00 uur.
Eind van deze maand krijgen jullie nog bericht
over de uiteindelijke indeling van de
trainingen.
Trainers gezocht!
Voor dames 2 op maandag en voor de B-en Cjeugd op woensdag zijn wij hard op zoek naar
het vinden van een trainer. Deze zijn zeer
schaars, dus alle hulp naar het zoeken van een
trainer is welkom. Namen mogen
doorgegeven worden aan het bestuur of de
jeugdcommissie.
Er heeft ook een verschuiving van de trainers
bij de jeugd plaats gevonden. Simon van der
Meulen (vader van Leonie) traint sinds begin
maart niveau 5 (CV 1 en 2). Hiervoor gaf Sigrid
Kuikman deze trainingen. Sigrid helpt nu
Esther Beimers bij de trainingen van niveau 3
(CV 3 en 4).
Bedankt voor jullie hulp, Simon, Sigrid en
Esther!
DigitaalWedstrijdFormulier
Zoals de NeVoBo eerder heeft bericht, gaat de
zaalcompetitie vanaf seizoen 2017-2018
digitaal!
Alle resultaten van competitiewedstrijden
worden dan ingevoerd via het Digitaal
Wedstrijd Formulier (DWF). Om die overgang
zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben
wij wat hulpmiddelen ontwikkeld.
Op Nevobo.nl/DWF vind je die middelen ook,
naast alle info rond de aanstaande invoering
van het DWF. Bespreek dit binnen je team en
overleg met mekaar hoe jullie het DWF gaan
invoeren tijdens de wedstrijden.
Succes!

Douchen jeugd
Na de wedstrijden en trainingen is het
gebruikelijk om te douchen! Dit is hygiënisch,
beter voor de spieren en een onderdeel van
(team) sport.

Stand in de competitie:
Dames 1
Dames 2
Heren 1
B-jeugd
C-jeugd
CV1
CV2
CV3
CV4

3e
8e
10e
Kampioen!
7e
2e
6e
5e
4e

Goed bezig allemaal en succes met de laatste
wedstrijden en toernooien!
Daarom graag jullie aandacht hiervoor en na
het sporten onder de douche stappen!
In onze trainingsfaciliteiten hebben we goede
douches. Mochten er om persoonlijke
redenen niet gedoucht worden, meld dit dan
bij je trainer/coach.
Scheidsrechter cursus
VoVeSa zou graag meer scheidsrechters voor
de vereniging willen opleiden. Dit kan voor
zowel de jeugd als voor de senioren.
De NeVoBo heeft hiervoor veel praktische tips
klaar liggen. Via Volleybalmasterz.nl
bijvoorbeeld kun je in je eigen tempo,
makkelijk en gratis je spelregelbewijs halen.
Met dit diploma kun je 3e klasse en lager
fluiten.
Intern opleiden en van elkaar leren is heel
belangrijk.
Binnen VoVeSa is er iemand die je hierbij wilt
ondersteunen.
Ook als ouders van jeugdleden interesse
hebben in het volgen van een korte
scheidsrechterscursus, dan horen wij dit
graag.

Eindfeest
Het duurt nog even.. maar noteer alvast in je
agenda: 3 juni 2017 EINDFEEST!
Tijdens het eindfeest worden de finales van de
B- en C-jeugd competitie en van de ‘eethûs de
Kaai’beachcompetitie gespeeld.

Seizoen 2017 – 2018
De teamopgave voor volgend seizoen geven
wij voor 1 mei door aan de NeVoBo. Daarom
komt er deze of volgende week een mail naar
jullie toe of jullie volgend jaar weer bij VoVeSa
zullen spelen .
Wil je deze mail zo spoedig mogelijk
beantwoorden. Dan kunnen wij de
teamopgaves doorgeven aan de NeVoBo.
Let op! Dit is geen afmeldingsformulier.
Een afmelding moet digitaal naar
leden@vovesa.nl.
Bestuur VoVeSa
www.vovesa.nl
info@vovesa.nl
Check VoVeSa ook op Facebook.

VoVeSa wordt mede mogelijk gemaakt door:
• DeVriMed BV,
farmaceutische en medische producten,
www.devrimed.nl.
Hoofdsponsor wedstrijdshirts

• Eethûs de Kaai,
Frites-snacks-broodjes-ijs,
www.eethusdekaai.nl
Sponsor wedstrijdjasjes senioren

Sponsoren ballenkarren:
•

Jet Koeriers,
Specialist in koel-, vries- en sneltransport
www.jetkoeriers.nl

•

Thuisopticiens Friesland,
Thuisopticiens Friesland is de opticien die
bij u langs komt.
www.thuisopticiensfriesland.nl

•

JP Relatiegeschenken,
het adres voor Borduren, Bedrukken,
Posters, Canvas, Lasergraveren en
Relatiegeschenken.
www.jprelatiegeschenken.nl

