Heren 2
Onze basis is een beetje minder geworden n.l. :Arthur heeft ons verlaten en daarmee
missen wij een goede aanvaller, Freek heeft aangegeven dat hij liever met de dames
mee gaat en een enkele keer ons wil helpen.
Dus de 1e st wedstrijd was tegen de Kuinre en wel op 15 sept. Daar hadden we
2 spelers die na de zomerstop nog geen bal hadden aan geraakt dus was het voor ons
allemaal wennen wat voor ballen wij konden verwachten, zo gezegd 15 sept.
Naar de Kuinre nu bleek de weg afgezet tja waar gaan we langs Bert en ik komen van
Oldemarkt en proberen toch over de gewone weg dit gaf toch kleine probleempjes
zoals langs grote zandbulten flink door de berm en zelfs een stukje door het zand met
kuilen en toen ineens waren we weer vlak voor Ossenzijl op de gewone weg en
konden we door naar Kuinre.
Onze andere teamgenoten gingen over de hoge weg bij kalenberg langs er waren een
paar die nog nooit over deze weg gereden hadden ,maar ze waren allemaal op tijd.
De 1 st set ging goed, er werd goed gesmasht en opgevangen en opgeslagen de
tegenpartij was niet tegen zo’n invasie opgewassen en er werd dus gewonnen.
De 2e en de 3e set kwamen de mannen van de kuinre goed opzetten en met een paar
vervelende ballen werd de beide sets door hun gewonnen.
Wedstrijd op 22 september thuis kwamen de heren van Bant,espel creil bij ons
op bezoek
Nico, was verhinderd voor deze wedstrijd dus moesten wij op zoek naar een vervanger,
Freek reageerde niet op de WhatsApps. Toen met overleg met Bert werd besloten
Edwin te vragen en ja hij had wat last van zijn rug maar wilde het toch proberen en dus
met 6 man in het veld
1e st set ging goed de smashen gingen goed, de opzetten goed, opslag ging goed, dus
1e st set gewonnen. De 2e set kwamen de heren meer in tegenstand of hadden wij een
dipje, deze set werd toch gewonnen maar het ging niet makkelijk. De 3 e set ging
redelijk gelijk op en bij 20-20 kregen de tegenstanders iets meer geluk en werd de 3e
set door het reeds toegestroomde publiek verloren.
Gerard

Hallo Volleybal liefhebbers,
Het seizoen en alle trainingen zijn weer begonnen. Competities zijn ook van start gegaan.
De Dames en Heren teams zijn weer volledig. Bij de dames zien we weer een aantal
nieuwe dames erbij komen.
Dit komt alle dames wel goed uit. Vorig jaar was het krap met de spelers.
Alle nieuwe leden van harte welkom en veel plezier bij de vereniging!!
Bij ons enige B-jeugd team was het moeilijk om een trainer te vinden. Ouders werden ook
gevraagd om de training te willen verzorgen.
Hieruit is geen positieve reactie gekomen. Gelukkig voor nu heeft Freek Blaauw zich
bereidt gevonden de training te willen verzorgen.
We willen Freek dan ook bedanken dat hij de training wil verzorgen en veel
succes wensen.
Daar Joukje ook niet altijd de begeleiding op zich kan nemen heeft ze een schema
gemaakt dat ook ouders zich als leiders moeten opstellen.
Dit gaat allemaal in goed overleg en met de medewerking van iedereen gaat het dit jaar
wel weer lukken.
Het team is bijna compleet gebleven en er komen waarschijnlijk weer een paar bij.
Aan Allen: Succes dit seizoen!

Recreanten zijn met hun teams nagenoeg compleet gebleven.
De feestavond is jammer genoeg verschoven naar een andere datum. Het organiserende
team, Heren 2, kreeg de organisatie niet op tijd rond.
Er is nu wel een nieuwe datum gevonden waarop we nu de jaarlijkse feestavond gaan
houden: Zaterdag 7 November.
Waar? Op groot verlaat, Wheermaten 15, Hoelaat? Om 20.00 uur.
Kom ook en dan kunnen we er samen een goed feest van maken!
Van de bestuurstafel:
We zijn zeer verheugd over het feit dat Amarins Venema het penningmeesterschap op
haar wil nemen! We wensen haar dan ook alle succes!
In goed overleg met Jan Siero worden de taken overgedragen, Jan bedankt hiervoor.
Verder van bestuurszijde geen bijzonderheden te melden.
We wensen een ieder weer een leuk, sportief en succesvol seizoen toe!!

Martin Blum.
Voorzitter.

De uitslag van de loterij van de S.V.Steenwijkerwold:
Is verricht in de pauze van de ledenvergadering 12 mei 2015
Naam Lotnummer Plaats

1e prijs

Co Berrevoets

2114

Bovenmeester rest.

2e prijs

J. Mulder

3440

Rabo Theaterbon

3e prijs

Br. Lotze

3057

Zuivelmand

4e prijs

J. Nagel

3742

Bakkerij Muis Bakkerij Muis

5e prijs

Pen

2722

Rollade (1,5 kg)

6e prijs

G.Gaal

3493

Vleespakket

7e prijs

Heren 1

2877

Vleespakket

8e prijs

E.Bos

3598

Vleespakket

9e prijs

van Buiten

2727

Vleespakket

10e prijs

Harm T.

2760

Vleespakket

11e prijs

Fam Hosper

3812

Vleespakket

12e prijs

J.Blum

3259

Vleespakket

13e prijs

Vuist

2634

Vleespakket

14e prijs

J.Baars

3753

Vleespakket

15e prijs

P.Wagteveld

3696

Vleespakket

De verkoop van de loten is een groot succes geworden, bijna alle loten zijn verkocht.

Het Bestuur wil voor deze inzet alle leden en kopers bedanken.

Woordje van Dames 2
Na een heerlijke vakantie is het weer tijd om het trainen op te pakken. Tot aan de
competitie hebben we besloten om op de dinsdag van 19u tot 20:30u extra te trainen.
Dit om natuurlijk ook de conditie weer op peil te brengen. Onze vaste trainingsavond is
verplaatst van de woensdag (20:30u-22u) naar de vrijdagavond (19u-20:30u).
Voor velen is de vrijdagavond en de nieuwe tijd even wennen maar aan het eind van het
jaar gaan we evalueren en zullen we zien of het een succes is.
(De trainingsavond is verplaatst omdat we op dinsdag competitie spelen en dan de dag erna
alweer training hadden. Voor velen was dit niet fijn en voor de training ook niet gunstig.)
Jolien is van dames 2 naar dames 1 gegaan. Veel succes!!! Er zijn 3 nieuwe leden bijgekomen: Ayla, Karin en Lianne. Lianne gaat dames 2 versterken in de competitie.
Onze eerste wedstrijd hebben we er inmiddels op zitten.
En jawel gelijk 3 punten in the pocket!!!
Thuis tegen Espel/Creil was het dinsdag 15-9-2015 aanvang 19:30u onze eerste wedstrijd.
Rennie, Liesbeth, Amarins, Lianne, Sarissa, Jessica, Jose en Ineke (inderdaad 2 wissels)
waren er klaar voor.

Zaterdag 7 november is het weer tijd
voor de jaarlijkse feestavond voor alle
leden en partners!
Verzamelen om 20.00 uur op
Groot Verlaat, Wheermaten 15.
Kom op onze feestavond!
Het organiserende team Heren 2.
Tot dan!

Eerste set. Altijd een beetje spannend. De spanning bleef want uiteindelijk wonnen we met
26-24. Het eerste punt is binnen! Tweede set: Bleef goed lopen, zo nu en dan zakte de
concentratie een beetje weg maar al met al hebben we deze set gewonnen met 25-16.
Laatste set: we hadden de smaak te pakken en walsten over de tegenstander heen en dat
resulteerde in een 25-13 overwinning!! Volgens de trainers Freek en Klaas zagen ze zo nu en
dan dat wat we leren op de training, terug in de wedstrijd maar het kan altijd beter!!!
Logisch want als we alles al weten en dan ook nog goed uitvoeren hoeven ze ons geen
training meer te geven en dat is natuurlijk ook niet de bedoeling!!!
Voldaan gingen we, na op de overwinning gedronken te hebben, huiswaarts en op naar de
volgende wedstrijd!

Groeten van Dames 2; Rennie, Liesbeth, Amarins, Lianne, Sarissa, Jessica, Jose en Ineke

Feestavond Volleybal 7 November!

VOLLEYBAL-AGENDA 2015/2016

06-22461353

oktober

- Startfeest nieuw seizoen (H2)

ma. 4 januari

- Vergadering met trainers, coaches
en aanvoerders

februari

- Mixtoernooi 19.00 uur

maart/april

- Lotenverkoop

april

- Uitje jeugd

mei

- Ledenvergadering om 20.00 uur
(in de pauze trekking verloting!)

ma. 6 juni

- Eindvergadering seizoen met trainers,
coaches en aanvoerders

september

- Startfeest nieuw seizoen

Vergaderdata bestuur:
Elke eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de Sporthal te
Steenwijkerwold.

Wil je ons spreken? Graag van te voren melden bij een bestuurslid
i.v.m. eventuele wijziging vergaderdatum.

Woodstock
festival
1e weekend van
augustus

Schoonmaakdienstverlening

MELLEMA




Schoonmaak van kantoren, scholen, fabrieken
Schoonmaak van appartementencomplexen (V.v.E’s)
Glasbewassing
Vloerenonderhoud

Schoonmaakdienstverlening Mellema
Tukseweg 222 8334 RZ TUK
T 0521-511854
info@mellema.eu
F 0521-520906
www.mellema.eu

