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Beste VoVeSianen,  

Yes! Het seizoen is weer begonnen! Ook wij hebben de 
zaalschoenen weer aangetrokken en de eerste 
wedstrijden zijn gespeeld!  

In deze nieuwsbrief staat alle informatie je moet weten 
voor het begin van het seizoen! 

 

Wadlopen 3 september (Senioren) 

3 september hebben we de jubileumactiviteiten 
afgesloten met een geweldige wadloopdag. Met 
uitstekende conditie qua weer en waterstand hebben 
we met een groep van 13 leden probleemloos Ameland 
bereikt. Waarna we daar een welverdiend drankje 
hebben gedronken. Het was een erg geslaagde dag! 

 

Spelerskaarten  

Alleen met een geldige digitale spelerskaart kun je 
deelnemen aan de volleybalcompetitie. De 
ledenadministrateur van de club dient daarvoor alle 
leden in Sportlink te registreren.  

FAQ’s pasfoto spelerskaart: 

Van welke leden dient een digitale pasfoto in Sportlink 
aangeleverd te worden?  

Alle leden die deelnemen aan de door de Nevobo 
georganiseerde competitie dienen een digitale foto aan 
te leveren bij de ledenadministrateur van de vereniging. 
De ledenadministrateur dient er voor te zorgen dat deze 
pasfoto wordt geüpload in Sportlink. 

Hoe lang is een pasfoto op de digitale spelerskaart 
geldig? 

De digitale pasfoto moet een goedgelijkende pasfoto 
zijn. Als de foto niet meer lijkt, dient deze te worden 
vervangen. Zorg er als ledenadministrateur ook voor dat 
de pasfoto’s geregeld gecontroleerd worden en update 
deze waar nodig. 

Hoe moet ik mijn foto aanleveren?  

Spelers leveren zelf een actuele pasfoto in kleur aan bij 
de ledenadministrateur van de club. Het bestand dient 
een .jpg, .gif of .png te zijn.  Om de kwaliteit van de 
foto's te behouden, adviseren wij om te kiezen voor 
foto's kleiner dan 2 megapixel (1600x1200).   

Lever samen met je team een nieuwe pasfoto aan voor 
op je spelerskaart. Verzamel als team alle foto’s. Zet bij 
je foto je naam en stuur deze samen als team in 1 mail 
naar Leden@vovesa.nl.  

 

Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) 

Per 1 september 2022 werken we met het vernieuwde 
DWF (DWF 2.0) Het formulier heeft een nieuw uiterlijk, 
is gebruiksvriendelijker en veiliger. Eén van de 
belangrijkste wijzigingen is dat de spelerspassen 
verwerkt zijn in het DWF 2.0. Deze zijn dus niet meer 
nodig. Alles staat geregistreerd in het DWF.  

 

Voor de ledenadministratie is het van belang dat de 
foto’s van alle spelers (zowel senioren als jeugd) in 
Sportlink geüpload zijn. Dit Digitaal Wedstrijd Formulier 
(DWF) is de modernste manier van het registreren van 
wedstrijden in de Nederlandse volleybalcompetitie. Met 
behulp van het DWF zijn alle wedstrijdgegevens en 
uitslagen snel en up-to-date online te vinden.  Inmiddels 
werkt iedere club met het DWF-formulier. 

 

Het DWF kent twee versies    

Het DWF is beschikbaar in twee verschillende 
versies: ‘Resultaat invoeren’ en ‘Live bijhouden’. Beide 
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versies kunnen gebruikt worden op smartphones, 
tablets, laptops en PCs. Als je nog niet bekend bent met 
het DWF, kan je op de DWF demosite inloggen met 
je Nevobo account om het (eenvoudige!) systeem te 
leren kennen. Klik op het kopje 'Demo' 
via dwf.nevobo.nl. 

 

1. Resultaat invoeren  

Voor ‘Resultaat invoeren’ is een continue verbinding 
(Wifi), met internet niet noodzakelijk. Niet alle gegevens 
van het oorspronkelijke papieren formulier hoeven te 
worden ingevoerd. In de handleiding DWF staat verder 
toegelicht welke stappen je doorloopt bij het gebruik 
van ‘Resultaat invoeren’. Voor de wedstrijdsecretaris, 
aanvoerder, scheidsrechter en teller is er een belangrijke 
rol weggelegd.   Je kan diverse gegevens na iedere set 
invoeren (welke speler heeft gespeeld, eventuele 
straffen en de set uitslag). Dit kan ook achteraf na de 
gespeelde wedstrijd. 

2. Live bijhouden   

Met deze versie wordt de wedstrijd live bijgehouden en 
worden alle spelmomenten geregistreerd. Alle aspecten 
van het papieren wedstrijdformulier zitten er 
in verwerkt. Wij adviseren de clubs om zo veel mogelijk 
de optie 'Live bijhouden’ te gebruiken.  Mocht de Wifi 
uitvallen, dan kun je gewoon verder gaan met het 
formulier. Voor het versturen van het formulier heb je 
echter wel een Wifi verbinding nodig. In de Handleiding 
DWF wordt beschreven welke stappen er doorlopen 
moeten worden en mogelijkheden er zijn bij het Live 
bijhouden van een wedstrijd. 

Algemene Leden vergadering VoVeSa 

Datum: maandag 10 oktober 2022  

Aanvang: 20.30 uur  

Locatie: kantine van sporthal ‘De Bildtse Slag’ 

In een ALV worden belangrijke vereniging zaken 
besproken. Het is daarom erg belangrijk om als team 
deze vergadering bij te wonen.   

 

 

Scheidsrechteropleiding (intern) 

Jos Terlouw geeft maandag  24 oktober een cursus 
scheidrechter voor Dames 1, Dames 2 en Dames 3. Help 
de vereniging een handje en doe mee! Verdere 
informatie volgt.  
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Recreanten  

Volleyballen met plezier. In de gymzaal van de sporthal 
spelen de recreanten maandags vanaf 20.00 uur een 
sportief spelletje volleybal. We gaan niet voor 
topvolleybal. Actief bezig zijn en beweging vinden we 
belangrijk. Natuurlijk hoort daar ook een gezellig praatje 
bij. Na een korte warming-up spelen we de bal naar 
elkaar toe om de vingers een beetje warm te maken. We 
vinden het ook leuk om een paar harde smashes over 
het net te slaan. Ook niet onbelangrijk is het oefenen 
van het opslaan. Het net hangt toch best een heel eind 
van de achterlijn. Het leukste vinden we toch wel om 
een paar partijtjes te volleyballen. Daarbij ontzien we 
elkaar niet en moet er wel wat gebeuren om de 
wedstrijd te winnen. Bij de recreanten zit een aantal 
spelers die lid is van VoVeSa en een aantal is lid van de 
volleybalclub Bitgummole. Daarom spelen we de ene 
week in St. Annaparochie en de andere week in 
Bitgummole. In de even weken in St. Annaparochie en 
de oneven weken in Bitgummole. Na ruim een uur 
hebben we weer vaak genoeg gevoeld hoe hard de bal is 
en houden we het voor gezien. Al zien we stiekem ook al 
weer uit naar de volgende keer. Vind je het leuk om een 
keertje te komen volleyballen zonder dat je wedstrijden 
hoeft te spelen, kom dan gerust en vrijblijvend een 
keertje langs. Je mag best een paar keer meedoen, 
voordat je besluit om lid te worden. 

(Sporthal De Bildtse Slag ) 

 

 

 

 

(Gymzaal De Bildtse Slag) 

Jeugdcommissie  

Nieuws vanuit de jeugd van Vovesa: 

De MA1 is dit jaar begonnen in de 1e klasse, zij hebben 
tot nu toe 1 wedstrijd gewonnen en ook 1 verloren.  

De MA2 speelt in de tweede klasse en heeft tot nu toe 1 
wedstrijd gewonnen en 1 verloren. 

Voor de MB1 begon dit seizoen met iets nieuws. Zij zijn 
namelijk dit seizoen gestart met het systeem spelen. Dit 
is natuurlijk even wennen maar het ging de eerste keer 
al best goed. Super dames! 

Helaas hebben we geen C-team meer. Deze hebben we 
terug moeten trekken uit de competitie 

De CMV jeugd is begonnen met een enthousiast groepje 
jonge volleyballers! Zij trainen op niveau 3 en zijn aan 
het trainen op het toetsen en vangen. Ook zijn er flyers 
uitgedeeld op de basisscholen in de omgeving om zo nog 
meer kinderen kennis te laten maken met het volleybal.  

Mocht je nog kinderen kennen in de leeftijd van 6 tot 10 
jaar die het leuk lijkt om kennis te maken met volleybal, 
nodig ze uit om op woensdagavond een keer vrijblijvend 
langs te komen! 
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Nederland VS België  

Vrijdag 30 september is dames 3 naar een van de 
voorrondes geweest van het WK volleybal. Voor de ogen 
van duizenden Oranje-fans leidde Britt Herbots (41 
punten) de Yellow Tigers naar een 1-3 overwinning. 
Jammer genoeg hebben onze leeuwinnen verloren. 
Ondanks het verlies heeft Dames 3 een leuke avond 
gehad bij deze zenuwslopende wedstrijd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociale media  

We willen komend seizoen niet alleen de leden op de 
hoogte houden van alle nieuwtjes, maar ook onze 
VoVeSa-Fans! Hiervoor 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!  

 

volg jij ons al op onze socials?  

website: www.vovesa.nl  

Facebook: VoVeSa 

Instagram: vovesa_sintannaparochie 
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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 
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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 
 

 


