tussenstanden teams
team wedstrijden
HS 1
9
DS 1
9
DS 2
11
MA 1
8
MA 2
8
MB 1
9
MC 1
9

Nieuwsbrief VoVeSa December 2018
Beste VoVeSianen, De eerste sneeuwvlokken
zijn gevallen, de kerst staat voor de deur en de
kerstboom is opgetuigd. Op naar 2019!

punten
14
23
30
23
11
11
12

plaats
8e
8e
5e
1e
7e
5e
5e

Wedstrijd jasjes
Met dank aan onze sponsoren ‘Halma Agro
BV’ en ‘Lemstra QA. B.V’ heeft de ABC-jeugd
trainingsjasjes kunnen krijgen.
De pasjasjes zijn binnen en er is al gepast door
de jeugd. Hier onder ziet u het resultaat.

Wij willen de volgende persoon van harte
welkom heten bij onze vereniging:
Irma vd Meulen, traint bij CV2
Bestuur
Het nieuwe bestuur heeft de 1e echte
bestuursvergadering achter de rug.
Het bestuur kijkt uit na de komende twee jaar.
Scheidsrechters
Bij Vovesa vinden we het allemaal leuk om te
volleyballen. Binnen een vereniging zorg je er
met elkaar voor dat iedereen wedstrijden kan
volleyballen. Daar hoort bij dat er bij andere
teams gefloten, tellen of iets anders gedaan
moet worden. Zo kunnen we namelijk
allemaal onze sport uitoefenen.
De schema’s zijn inmiddels gemaakt en
verdeeld. Wil iedereen die nog niet de
spelregeltoets gemaakt heeft, deze alsnog
maken? Een te fluiten wedstrijd zonder
licentie, levert een boete op.
Ga naar: https://www.volleybalmasterz.nl/ en
maak de toets. In een uurtje is deze gemaakt
en heb jij de licentie om te mogen fluiten.

VoVeSa baby
Annalien uit dames 1 is 5 oktober moeder
geworden van een jongen genaamd Albe
Robert Klaas. Wij wensen jullie heel veel
gezondheid en geluk toe!

Wedstrijdbroekjes Dames 1
Met dank aan onze sponsor “Vogels” hebben
Dames 1 wedstrijdbroekjes kunnen krijgen.
Hier onder ziet u het resultaat.

en geef ik sinds dit jaar training aan de huidige
CMV1.
Vorig jaar ben ik begonnen met het helpen bij
de trainingen van de CMV-jeugd. Dit deed ik
omdat ik een ‘opleidingsgerelateerde stage’
moest doen. Training geven past natuurlijk
goed in dat plaatje. Omdat het training geven
me vorig jaar goed beviel ben ik dit jaar ‘echt’
training gaan geven aan een team. Ik vind het
erg leuk om elke week weer een nieuwe training te bedenken en hierdoor het team wat te
leren.
4. Wat vind je leuk aan volleybal?
Het leukste aan volleybal is het actief bezig
zijn met een spel. Zowel tijdens de trainingen
als tijdens de wedstrijden.

Geef de bal door!
1. Wie ben je?

5. Wat zou je nog willen leren binnen het
volleybal?
Naast dat ik natuurlijk nog heel veel wil leren
binnen het volleybal, wil ik heel graag beter
bovenhands opslaan. Meer kracht en meer
sturing aan de bal kunnen geven tijdens het
opslaan.
6. Aan wie geef je de bal door en waarom?
Ik geef “de bal” door aan Appie. De trainer van
de A2- en B-jeugd. Hij geeft sinds dit jaar training bij onze vereniging en ik ben benieuwd
naar zijn achtergrond.

Mijn naam is Lucanne Tijsen, ik ben 18 jaar
oud en ik woon in St. Anne. Sinds vorig jaar
studeer ik Pabo aan Stenden Hogeschool in
Leeuwarden dus ik zit nu in mijn 2e jaar. In de
uurtjes die overblijven ben ik vaak te vinden
op mijn werk bij de Albert Heijn.
2. In welk team speel je?
Ik speel bij de A-jeugd in het MA1 team.
3. Hoelang speel je al volleybal?
Ik volleybal sinds groep 6 dus dat is inmiddels
al 9 jaar.
Toen ik in groep 6 zat ben ik begonnen bij de
CMV-jeugd. Inmiddels speel ik bij de A-jeugd

Feestdagen
Namens VoVeSa wensen wij u fijne feestdagen
en een gezond en sportief 2019 toe!

Like VoVeSa ook op facebook.com/vovesa
Website: www.vovesa.nl

Sponsoren trainingsjasjes ABC-jeugd

‘Halma Agro BV’
Tanks en lekbakken
Pomp equipment
VoVeSa wordt mede mogelijk gemaakt door:
Smeermiddelen
Brandstoffen
• DeVriMed BV,
www.halmaolie.nl/
farmaceutische en medische producten,
•

www.devrimed.nl.
Hoofdsponsor wedstrijdshirts

•

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

‘Lemstra QA. B.V’.
Qualitiy assurance-kwaliteit
www.lemstraqa.nl

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

Sponsor wedstrijdbroekjes dames1 :

Sponsor wedstrijdbroekjes Dames1:
•

Akkerbouwbedrijf Vogels

