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Beste VoVeSianen,  

De zomer is begonnen en Vovesa maakt zich klaar voor 
het volgende volleybalseizoen! Wij kijken hiernaar uit, 
jullie ook? 

In deze nieuwsbrief blikken we terug naar het afgelopen 
volleybalseizoen en kijken we vooruit op het volgende 
volleybalseizoen van VoveSa! 

 

Seizoen 2021-2022  

Dit seizoen stond onder andere in het teken van ons 50- 
jarig jubileum. Hierin heeft de jubileumcommissie een 
aantal activiteiten en acties georganiseerd voor de 
vereniging. Hieronder zie je een terugblik van de 
activiteiten en acties.  

 

Volleybal kijken op de online tribune. 

Jeugdvolleybalclinic van Allard Jongsma 

 

De aardappelactie van heren 1 

  

De jeugdsponsoractie van de Poiesz 

De lockdown-pubquiz van dames 3  
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De VoVeSa jubileumdag met: 

De Nevobo Volleybalbus 

 

Blacklightvolleybal voor ABC-jeugd en senioren 

De pubquiz voor ABC-jeugd en senioren  

Beachvolleybal 

Hier een terugblik op de VoVeSa Beachcompetitie van 
2022. 

Wij als beachcommissie kunnen terugzien op een 
geslaagd beachseizoen. We hopen dat jullie er ook van 
hebben genoten. Begin mei gingen we los met ons 
schema en begin juli waren we klaar. Alle teams hadden 
toen 9 wedstrijden gespeeld. Dit jaar hadden we geen 
voorrondes, gezien dit in het tijdschema lastig was in te 
plannen. Voordeel van deze opzet was dat je vaak 2 
wedstrijden per avond  kon spelen en je tegen elk team 
speelt. Soms was er dan wel eens wat verschil in de 
prestaties van de teams; de ervaren beachvolleyballers 
tegen de beginners. Maar dat mocht de pret tijdens en 
na de wedstrijd niet drukken. Dit seizoen hebben de 
senioren bijna elke avond perfect beachweer gehad en 
werd er vaak nog even (lang)nagezeten met een drankje 
en soms zelfs nog met een hapje. Een en al gezelligheid 
rond het beachvolleybal veld dus. Dit is ook de bedoeling 
van de beachcompetitie, samen gezellig onze volleybal 
hobby buiten voortzetten en elkaar ontmoeten tijdens 
de zomerstop. Dus meedoen is belangrijker dan winnen. 
Toch is er een winnaar uit het perfect bijgehouden 
schema van Bert naar voren gekomen.(helaas hebben 
we momenteel problemen met de website dus was de 
stand daar dit jaar niet te volgen). 

De jeugd had hun eigen competitie. Eerst de A/B-jeugd 
in een competitie en ditzelfde voor de B/C jeugd. Daarna 
speelden ze nog competitie met elkaar. De winnaars zijn 
hieronder beschreven. 

De CMV trainden door onder leiding van Sigrid en de 
jongste jeugd bij Marije en Karin. Helaas hadden zij 2 
keer regen, maar bikkels als de kinderen waren wilden 
ze gewoon doortrainen. Zo zien wij het graag. 

Eerste prijs A/B Jeugd, de professionele prutsers (Liza, 
Jade, Inge en Esmee) 

Eerste prijs B/C jeugd, de Snollebollekes (Marloes, Ilva 
en Yvon 

Eerste prijs senioren Team MF (Annalien, Marc en Karin) 
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Afscheid Sigrid  

Ook was er de laatste training van Sigrid Kuikman. Ruim 
4 jaren heeft Sigrid geheel vrijblijvend en met veel 
enthousiasme training gegeven aan de oudste cmv 
jeugd. Hiervoor hebben wij haar in het zonnetje gezet. 
Sigrid, heel hartelijk bedankt voor alle jaren van hulp aan 
Vovesa! 

 

Wadlopen 3 september (Senioren) 

Nog even en dan is het zover voor diegene die zich 
hebben opgegeven voor het wadlopen. 

Hierbij alvast wat info: 

 Vertrek, schrik niet 6:15 uur. Dus rond 6 uur graag 
aanwezig zijn op de pier in Holwerd. Graag zelf even 
carpoolen regelen. Ben je niet op tijd aanwezig, er wordt 
niet op je gewacht. 

Alle info vind je op de site wadloop.nl, maar hieronder 
ook vast wat informatie: 

 

 

 

 

Kleding en schoenen 
Schoenen:  bergschoenen, dienstkisten of goede 
surfschoenen. Let op: draagt u niet te oude schoenen 
(kleding), die u anders reeds lang geleden zou hebben 
weggegooid! Ervaring leert dat oud schoeisel snel 
tot  problemen leidt (verliezen van zolen), waardoor de 
deelnemer de tocht niet kan voortzetten. 

Kleding: korte broek. Bovenkleding hangt van het weer 
af (windjack oid).  Voor als we Ameland halen we 
kunnen ons schoonspoelen in de zee. Denk dus om 
handdoek, schoenen en kleding voor de rest van de dag, 
verpak  dit en je mobiel etc waterdicht. 

 

 

Voor vragen kun je bij Johan-Klaas terecht 0645448406. 
jkheslinga@hotmail.com 

 

Sociale media  

We willen komend seizoen niet alleen de leden op de 
hoogte houden van alle nieuwtjes, maar ook onze 
VoVeSa-fans. Hier kunnen we alle hulp goed gebruiken. 
Heb jij een leuk idee voor de vereniging? Of een leuke 
foto met je team? Of ben jij een VoVeSa-fan en maak jij 
leuke foto’s en filmpjes  vanaf de kant? Stuur ze op! Zo 
kunnen wij onze sociale media nog leuker maken. 
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volg jij ons al op onze socials?  

website: www.vovesa.nl  

Facebook: VoVeSa 

Instagram: vovesa_sintannaparochie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start seizoen 2022-2023 

Wat was dit weer een mooi volleybal seizoen! We zien 
jullie graag na de zomervakantie weer in de zaal. 

De eerste trainingen gaan 22 Augustus weer van start.  

Tot in het nieuwe seizoen! 

VoVeSa 
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VoVeSa wordt mede mogelijk gemaakt door: 

● DeVriMed BV,  
farmaceutische en medische producten. 
www.devrimed.nl.   
Hoofdsponsor wedstrijdshirts 
 

 
 

 
Sponsoren trainingsjasjes ABC-jeugd: 

● ‘Halma Agro BV’ 

Goedkoop tanken 
Brandstoffen 

Smeermiddelen 
www.halmaolie.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 
 

 


