Volleybal Vereniging A.S.S.V. Urbanus
Sinds 21 augustus 1965
www.urbanusvolleybal.nl

INFO
ACTUEEL

Het binnen seizoen is afgesloten.
9 mei hebben we de algemene ledenvergadering gehad,
we zijn erg blij met de opkomst die er was. Bedankt
degenen die aanwezig waren.
Er wordt nog door een groepje verder buiten gevolleybald.
Als je hier aan mee wilt doen, zie artikeltje buiten
volleyballen.
Urbanus kent 2 kampioenen en daar zijn we heel blij mee.
Verder wensen wij iedereen een hele fijne vakantie!
Mark Weel gefeliciteerd met VRIJWILLIGER VAN HET
JAAR!!! Groeten van het Bestuur!

VACATURE VERVULT!!
De vacature van de info in januari is vervult! We hebben een nieuwe
WEDSTRIJDSECRETARIS!!
Carla te Stroete bedankt dat jij dit op je wilt nemen.. en heel veel
plezier in het bestuur!

BUITEN VOLLEYBALEN
Iedere dinsdag spelen de dames, heren en recreanten met een leuk
groepje buiten volleybal. Er wordt een net op gezet en spelen dan een
partijtje tegen elkaar. Zou u de zomer ook door willen volleyballen dan
kun je zo aansluiten, vanaf 19.00 uur op de IJsbaan bij de Sluis.
Voor info Harry Kooy: h.kooij@quicknet.nl
Harry is afwezig tot half juli, dus tot die tijd even kijken of er op de
dinsdag mensen zijn.
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INFO
AGENDA
DATA
Iedere dinsdag
13 juli
4 september

EVENEMENT
Buiten volleyballen
Bestuursvergadering
1e binnen training

LOCATIE
IJsbaan de Sluis
De Sluis

WEBSITE
Hebben jullie nog leuke nieuwtjes mail het dan naar Mark en hij zet het op
de website. De website wordt per maand z’n 300x bekeken dus jullie hebben
vast wel wat om er op te zetten!
Mail adres: webmaster.urbanus@gmail.com

VRIENDJES EN VRIENDINNETJES VOLLEYBAL
Op maandag 24 april was het vriendjes en vriendinnetjes volleybal voor de CMV jeugd. Iedereen mocht een
vriendje of vriendinnetje meenemen. Er werden eerst allemaal volleybal spelletjes gedaan en tot slot een
toernooitje. De hele avond konden er punten worden verzameld. De 3 personen met de meeste punten wonnen
een prijs. Het was een leuke avond en iedereen was heel enthousiast tijdens het toernooi.
En wie weet komen er nog meer vriendjes en vriendinnetjes volleyballen volgend seizoen!
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INFO
EINDSTANDEN
Heren 1, 3e klasse B,
Plan Zuid HS 1
NIVO HS 2
Simokos HS 3
Madjoe HS 6
Madjoe HS 7
Urbanus HS 1
VVW HS 5
Simokos HS 4
VVW HS 4
VVM'63 HS 2
Wham Wham HS 3
Kwaboemsh HS 2

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

Dames 1, 3e klasse B,
Dames 2, 3e klasse B
99
89
82
79
70
45
43
42
42
36
28
5

Urbanus DS 1
Relay DS 1
Simokos DS 6
Wognum DS 3
Madjoe DS 6
VVW DS 3
W S W DS 1
Wham Wham DS 6
Urbanus DS 2
Madjoe DS 10
Simokos DS 5
VVW DS 4

Meisjes C, 2e Klasse
B,

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

90
87
79
73
68
52
50
45
40
38
34
4

Tevoko MC 2
Tevoko MC 3
Urbanus MC 1
Simokos MC 3
MBSOV MC 1
VVW MC 1

10
10
10
10
10
10

Speelkern: Niveau 6
Urbanus 2
Madjoe 5
VVW
Simokos 4
Madjoe 7
Simokos 5
Madjoe 8
Urbanus 1

32
32
25
18
13
0

14
14
14
14
14
14
14
14

23
21
19
14
12
10
7
5

Niveau 4: Speelde
iedere wedstrijddag een
nieuw toernooi. 4e
werden ze!

RECREANTEN
1x in de 2 weken speelden de recreanten op vrijdag avond hun eigen toernooi! Hierbij de
eind uitslag
1. Molenaar Coaching & training
2. Atletico Ananas
3. Double Trouble
4. DBZ
5. Focus

12
14
14
14
15
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33
32
26
25
25

6. SuperHeroes in Training
7. Flevo
8. Ratjetoe
9. Team Holland

13
16
14
12

14
14
13
10
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INFO
DAMES 1 EN DE 100%
Negen man (vrouw) sterk, zo begon dames 1 het seizoen 2016-2017. Dat beloofde heel veel goeds.
Een vooruitziende blik was niet nodig, dit was de welbekende "kat in het bakkie" . Deze negen
talentvolle vrouwen, want dat moet wel even gezegd worden, zijn echter nooit allen tegelijk
aangetreden in de spreekwoordelijke arena. Het lijkt wel of deze op en top volleybal vrouwen, en dat
iets heel anders dan "voetbalvrouwen", de 100% focus op het spelletje een beetje aan het verliezen
zijn. Waar voorheen de wedstrijd voor het feestje ging, werden er nu heel andere keuzes gemaakt. Er
werden zelfs plezier tripjes naar warme oorden geboekt. Studies werden belangrijk. Verjaardagen
werden uitgebreid gevierd en de zo mooie volleybal sport werd zonder pardon ingeruild voor een
spelletje op de lange latten. Apres ski werd ineens belangrijker dan de derde helft. Tja, en als de
focus er niet voor de volle 100% is, dan komen de blessures, de pijntjes, de klachten, de smoesjes.
Dit heeft verder niets met het welbekende ouderdom verschijnsel te maken, maar puur met het
verleggen van grenzen. Zelfs de trainer zat met de handen in het haar. Hoe kreeg deze fanatieke man
de neuzen weer dezelfde kant op. De neuzen stonden tijdens de training heel vaak dezelfde kant op,
maar dat heb je al gauw als je met elkaar in gesprek bent. Nee, teambuilding, eenheid, een voor allen,
allen voor een, we gaan ervoor, dat probeerde deze arme man te creëren. Maar soms was het trekken
aan een dood paard. Menig keer werd er aan het begin van de oh zo belangrijke training gevraagd:
"Dirk partijtje?" Dat kan toch niet als de doelstelling "kampioen worden" is. Ja de dames legden de
lat hoog en soms zo hoog dat ze er zelf niet meer bij konden. En ja, ze werden kampioen met 90
punten. Het waren er maar drie meer dan de nummer twee. Wel 86 meer dan de drager van de rode
lantaarn. En zo werd zelfs het kampioen worden een groot fiasco. De dames werden kampioen op een
avond waarop ze zelf niet speelden, maar wilden dit natuurlijk bewijzen op de laatste wedstrijd op
een dinsdag avond in Warmenhuizen tegen de nummer twee. Daar werd kansloos verloren, maar
wederom was de reactie van de volleybal vrouwen gelaten. Ze waren toch al kampioen. Kom maar
op met die taart, de bloemen, de medailles, de beker en de warme woorden. Ze zaten er helemaal
klaar voor. Om een lang verhaal kort te maken, bloemen, medailles, beker en warme woorden zijn
niet op komen dagen en de taart moesten we van de nummer twee krijgen. Het enige wat die avond
meezat was het "skuum koppie" van de tap en de hilarische rit met de traplift. Voordat het nieuwe
seizoen begint gaan de dames een week in trainingskamp. Teambuilding, het bekende neuzen
verhaal, een voor allen, allen voor een. Ze starten met 8 trappelende vrouwen de competitie, pakken
meteen 5 punten en gaan wederom voor het kampioenschap.
Een sportieve groet van uw razende reporter.
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INFO
KAMPIOENEN
DAMES 1

Dorien, Sylvia K., Ansela, Linda en Joyce
Sylvia S., Karin V.en Tineke.
(nr.9 Liza ontbreekt op de foto)

URBANUS 2
Het team van Ian, Sofie, Iris, Maaike en coach Richard (vader
Maaike) is kampioen geworden bij de Speelkern niveau 6. Wij
feliciteren hun nogmaals!
Trots zijn we op dit team!
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INFO

4 september eerste training

VERENIGINGSGEGEVENS
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Jeugd bestuur
Algemeen bestuurslid
Wedstrijdsecretaris
Website

Erik Hutcheson
Karin Veldhuis
Anja Neuvel
Sandra Gussinklo
Tineke Pronk
Carla te Stroete
Mark Weel

e.hutcheson@quicknet.nl
veldhuis-karin@hotmail.com
anja.neuvel@gmail.com
jeugd@urbanusvolleybal.nl
ca.pronk@quicknet.nl
stroete@ziggo.nl
weel@quicknet.nl
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