VoVeSa CV2 Kampioen!
Wat een fantastisch seizoen hebben Sigrid,
Noëlle, Doreen, Femke, Yvon en Rieneke
gespeeld. Voor het eerst uitkomend in niveau
5 en direct kampioen. Deze toppers hebben
samen met hun coach Tietia 20 wedstrijden
gespeeld en maar twee verloren. Super
gedaan meiden en gefeliciteerd!

Nieuwsbrief VoVeSa December 2019
Beste VoVeSianen,
De feestdagen staan weer voor de deur. Dat
betekend warmte en gezelligheid.
Wij willen de volgende personen van harte
welkom heten bij onze vereniging:
Jens Bleeker, Heren 1
Anja Mensonides, Dames 1
Tineke van der Heide, Dames 1
Noémi Tuinstra, Dames 2
Tineke de Vries, Dames 2
Marije de Jong, B Jeugd
Lena de Jong, C Jeugd
Esraa Allaham, CMV Jeugd
Ilse de Vries, CMV Jeugd
Jolien Schaap, CMV Jeugd
Tarja van der Linden, CMV Jeugd
Tineke Ijpma, CMV Jeugd

VoVeSa zoekt recreanten!
Sinds dit seizoen is VoVeSa een recreanten
team rijker! Een groep enthousiaste dames
heeft de volleybalschoenen weer uit de kast
getrokken. Begint het weer te kriebelen of
ken je iemand die weer wil volleyballen kom
gezellig meedoen op maandagavond van
21.00-22.00! Voor meer info kun je contact
opnemen met Esther Beimers.
Estherbei76@gmail.com.

Dames 2
Via deze weg willen we Jos Terlouw sterkte
wensen. Vanwege persoonlijke
omstandigheden heeft hij al een poosje geen
training kunnen geven. Gelukkig heeft Theo
Copini een aantal trainingen over kunnen
nemen, bedankt hiervoor! Inmiddels is Rients
Leijenaar bereid gevonden om de trainingen
verder voort te zetten zolang het nodig is.

Nieuw materiaal
Het oude is aan vervanging toe!
Zo kunnen we onze sport nog beter
beoefenen!

VoVeSa baby
Het is al een tijdje terug. Floor van Dames 2 is
24 Augustus bevallen van en prachtige
dochter Saare. Wij wensen jullie veel geluk
toe.

Trainingsdag Jeugd
Dames 1 heeft 7 September weer een
trainingsdag voor de jeugd georganiseerd. In
de ochtend is er een circuittraining voor de
CMV jeugd geweest en op de middag is er een
volleybal clinic door Allard Jongsma aan de
ABC jeugd gegeven.

Dames 1 bedankt.
Ledenvergadering
Aan het begin van elk seizoen hebben we de
jaarlijkse ledenvergadering. Hierin wordt er
teruggekeken op het afgelopen seizoen en
worden de plannen voor het komende seizoen
besproken en kunnen leden hun opmerkingen
en suggesties kwijt bij het bestuur. We zijn
natuurlijk altijd op zoek om de sport en de
vereniging zo aantrekkelijk mogelijk voor een
ieder te maken. Wil je hier een bijdrage aan
leveren neem dan contact op met een van de
bestuursleden. We zien je natuurlijk graag op
de volgende ledenvergadering.

Competitie
Hoe staan onze teams er voor halverwege de
competities.
Heren 1 kan maar moeilijk op gang komen dit
seizoen. Het eerste puntje is binnengehaald,
hopen dat ze de weg naar boven hebben
gevonden.

Dames 1 heeft een voortreffelijke seizoenstart
en staan riant boven aan. Super Dames.
Dames 2 gaan redelijk en draaien mee in de
middenmoot van de poule.
Dames 3 is dit jaar in de derde klasse
begonnen en spelen lekker mee in de
middenmoot en kijken naar de vierde plek.
Sinds dit seizoen spelen alle jeugd teams een
dubbele competitie. De Jeugd teams hebben
hun 1e competitie afgerond.
MA 1 heeft deze competitie voor het eerst in
de 1e klasse gespeeld dit was een grote
uitdaging. Ondanks dat ze als 10e geëindigd
zijn hebben ze vooruitgang geboekt. De dames
zijn steeds betere wedstrijden gaan spelen. In
de tweede competitie gaan ze weer in de 1e
klasse spelen.
MB 1 is met een mooie 2de plaats geëindigd. In
de 2de seizoenshelft gaan ze weer mee doen in
de 2de klasse en gaan focus op het systeem
spelen leggen.
MC 1 is ook met een mooie 2de plaats
geëindigd. Dit team gaat in de 2de
seizoenshelft bij de B-jeugd 2de klasse spelen.
NeVoBo is nog druk bezig met de poule
indelingen. Als je wilt weten hoe dat er uit
komt te zien houdt dan de website in de gaten
of ga naar www.volleybal.nl.
Ook de CMV jeugd heeft hun eerste
seizoenshelft er op zitten.
Voor CV 1 was het een lastig seizoen. Ze zaten
maar met twee teams in een niveau 6 poule
deze bleek een maatje te groot en zijn
daardoor 2de geworden.
CV 2 is mooi kampioen geworden op niveau
2, gefeliciteerd.
CV 3 voor veel meiden was het de eerste keer
dat er competitie werd gespeeld. Ze hebben
met veel plezier op niveau 4 gespeeld en zijn
3de geworden.
De 2de seizoenshelft wordt momenteel
ingedeeld door NeVoBo. We hebben
aangegeven dat we graag CV1 in een
competitie met meer teams willen laten
deelnemen.
CV 2 gaat weer niveau 5 en CV 3 weer niveau
4 spelen.

Poiesz Jeugd Sponsor Actie!

Jaarafsluiting jeugd
We hebben het jaar met de jeugd afgesloten
met twee kersttoernooitjes. Op de laatste
trainingsdag was iedereen uitgenodigd om in
hun gekste outfit te komen.
Er werd met veel beleving en plezier gespeeld.
Bij de ABC jeugd hebben 4 mix teams gespeeld
en de kerstballen (Marije, Bente, Liza, Mare en
Leonie H) zijn de winnaars geworden.

Ook in 2020 mag VoVeSa weer aan de Jeugd
sponsoractie mee gaan doen. De actie loopt
van 10 februari t/m 5 april. Ga jij ons helpen
om een mooi bedrag voor de ondersteuning
van het jeugd volleybal bij elkaar te sparen.

Trainingen
Voor de Jeugd zijn er in de kerstvakantie geen
trainingen. Vanaf 6 januari gaan we weer los.
Voor de CMV zijn we aan het kijken of we de
trainingen kunnen splitsen.
Houdt de website in de gaten voor het laatste
nieuws.

Bij de CMV jeugd hebben 5 mix teams
gespeeld en heeft team E (Carice, Yvon,
Charella en Irma) gewonnen.

Vloer Kerstsamenzang

Deze Kerst kampioenen hebben de eeuwige
roem gewonnen.

Voor het laatste jaar heeft Heren 1 weer de
vloer en het podium voor de kerstsamenzang
opgebouwd en weer afgebroken. Heren
bedankt.

Geef de bal door!
1.Wie ben je?

Oliebollentoernooi

Ik ben Sanne Beimers .
In mijn dagelijkse leven zit ik om het school ik
doe havo op vavo. Daarnaast werk ik
2.In welk team speel je?
Ik speel in dames 3.
Daarnaast train ik ook de cmv3, ik ga af en toe
mee naar wedstrijden en dat doe ik met
veelplezier.
3.Hoe lang speel je al volleybal?
Ik speel al volleybal vanaf mijn 7e.

Feestdagen
VoVeSa wenst iedereen fijne feestdagen en
een gelukkig en gezond nieuwjaar met veel
volleybal plezier!

4.Wat vind je leuk aan volleybal?
Ik vind de sport volleybal erg leuk maar ook
het teamverband tussen mijn teamgenoten en
het teamverband tussen mijn team en de rest
van de teams.
5.Wat zou je nog willen leren binnen het
volleybal.
Ik zou graag nog willen leren om te smashen
in de gaten die de tegenpartij laat vallen in het
veld.
6.Aan wie geef je de bal door en waarom.
Ik zou de bal doorgeven aan Renate van
dames 2, omdat ik benieuwd ben wat haar
interesseert aan de sport.
--------------------------------------------------------------

Sociaal media
Blijf op de hoogte van onze vereniging!
Volg jij VoVeSa al?
Instagram: VoVeSa_SintAnnaparochie
Facebook: VoVeSa
Website: www.vovesa.nl

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

Sponsoren trainingsjasjes ABC-jeugd:
Halma Agro BV
Goedkoop tanken
Brandstoffen
Smeermiddelen
www.halmaolie.nl/

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

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

Akkerbouwbedrijf Vogels

