
ACTUEEL

Het seizoen is alweer voorbij…
Nog een mixtoernooi en een jaarvergadering en dan gaan we de zomerstop in.
Het was weer een verdienstelijk seizoen. De dames jeugd B hebben het heel goed gedaan en hebben
de 2e plaats behaald.
De trots van onze vereniging, dames 1, is 1e geworden bij de 3e klasse. Met recht klasse.
 
Bij de recreanten heeft team Molenaar Coaching&Training de eerste prijs gewonnen. Kort gevolgd 
door team Atletico Ananas op 2.
Dank aan Gerwin voor het opstellen van het schema en aan Monique voor de communicatie rondom 
de speelavonden. Fijn dat we de taken op deze manier kunnen verdelen.
 
Bij het CMV jeugd toernooi op 6 april waren er veel vrijwilligers op de been om Sandra te helpen. En 
Sandra zelf heeft een bedrijfsfeest laten schieten om de organisatie van de dag op zich te nemen. 
Top dat jullie je allemaal zo hebben ingezet voor de jeugd. Een waardevolle investering in de 
toekomst van het volleybal.
 
Er was ook een minder leuke gebeurtenis. In april is helaas Cor Dekker overleden. Cor speelde in 
heren 1 en heeft zo lang hij kon meegespeeld. In de loop van vorig jaar werd dat echter te zwaar. 
Heel triest. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.
 
Over het komende seizoen,
Het bestuur komt een keer extra bij elkaar omdat er veel onzekerheden zijn omtrent leden, teams, 
klasse, trainers etc. Begin april was er in ieder geval nog te veel onduidelijkheid om een helder beeld
te hebben van hoe de team indeling er volgend seizoen uit ziet.
Bij de jeugd waren er dit jaar net genoeg leden om twee teams samen te stellen. Binnen de teams 
was ook sprake van niveauverschil. En dat maakt het samen doorstromen naar het volgend seizoen 
erg lastig. Als er dan twee leden stoppen, dan is er niet genoeg om een team te formeren. Het 
niveauverschil maakt dat je niet makkelijk kan herschikken. En toen duidelijk werd dat het moeizaam
werd om teams te formeren kwam er een kettingreactie van afzeggingen op gang.
Niet getreurd. Belangrijkste is dat de meesten wel blijven volleyballen. En er lijkt nieuwe aanwas te 
zijn van jongere jeugd. Waarschijnlijk voldoende om een CMV niveau 2 of niveau 3 team te formeren.
En van daaruit gaan we weer verder bouwen.
Heren 1 lijkt goed bemand. De dames gaan goed en het lijkt erop dat de meiden B bij de senioren 
mee gaan doen in de competitie. Leuk om te zien hoe hecht dat team is.
 
Wat financiën betreft beginnen we wat in te teren op onze reserves. Reden om komend seizoen een 
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Heren 1, 3e klasse B, Dames, 3e klasse B, Meisjes B, 2e Klasse B,

Madjoe HS 5 22 101

Simokos HS 3 22 85

NIVO HS 3 22 68

Simokos HS 4 21 64

Urbanus HS 1 22 63

NIVO HS 4 22 49

Kwaboemsh HS 1 22 46

Madjoe HS 6 22 48

Westvolver HS 1 21 47

MOVE HS 3 22 42

VVW HS 4 22 32

Wham Wham HS 4 22 5

Urbanus DS 1 21 80

Urbanus DS 2 21 68

Simokos DS 6 21 64

Simokos DS 7 21 59

NIVO DS 2 21 52

VVWDS 3 21 42

Wognum DS 3 21 37

Madjoe DS 7 21 9

Simokos MB 3 10 32

Urbanus MB 1 9 28

VVW MB 1 9 27

Wognum MB 1 9 19

NIVO MB 3 10 19

Madjoe MB 3 9 7

Wieringermeer 10 0
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DAMES1 KAMPIOEN

DATA EVENEMENT LOCATIE
15-04-19 Mixtoernooi Sluis
07-05-19 Algemene ledenvergadering Sluis
27-05-19 Laatste training Sluis
04-06-19 Buiten volleyballen Schaatsbaan



ALGEMENE LEDEN VERGADERING
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CMV
Afgelopen seizoen speelde 2 teams mee vanuit Urbanus een niveau 6 team dat 
een half jaarscompetitie speelt. Aan het begin van het seizoen hadden ze wat 
opstart problemen maar vanaf maart heeft dit team geen wedstrijd meer 
verloren. De meeste speelde ze gelijk dus een leuke competitie voor dit team.
Niveau 4 speelt iedere keer tegen andere teams, nu de zomer stop is lijkt het 
team pas op stoom te komen, ze moesten nog wennen aan elkaar en aan het 
spelletje, maar de thuis wedstrijd heeft dit team goed gedaan!  



COR DEKKER

MEIDEN B

INTRODUTIE WEKEN
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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 

Volleyballen was zijn passie en zijn leven. Veel wedstrijden gewonnen bij 
Urbanus maar de strijd tegen die verschrikkelijke ziekte heeft hij helaas niet 
gewonnen. Maar voor ons zal hij altijd een winnaar zijn! 

Voor de kerst zijn deze meiden 3e geëindigd in de competitie, dit deel 
van het seizoen konden ze laten zien wat ze konden, zouden ze een 
plekje hoger kunnen komen of 2. De competitie is niet heel erg spannend
de top 3 is gewaagd aan elkaar maar daar onder is het voor onze meiden 
soms best een makkie, dan ga je nieuwe dingen proberen soms pakt dat 
goed uit en soms niet. Maar de meiden hebben even goed een mooi jaar 
gehad. Op naar volgend jaar, wat zal ze dan brengen of zullen ze dan 
geen meiden meer zijn maar DAMES?? 

De hele maand Maart kon er gratis mee getraind worden bij de jeugd. 
Hierdoor liepen er zomaar 6 andere jongens en meiden. Heel leuk dit! 
Aan de hand van deze introweken trainen er in April zelfs nog een paar 
kinderen mee. Zullen zij volgend jaar ook lid worden van URBANUS?
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