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

INFO
ACTUEEL
Zo eindelijk hebben jullie weer een INFO voor jullie.
Het bestuur heeft 3x vergaderd. En dan werd er o.a.
gevraagd of mijn email adres het niet deed, maar sorry het
ontbrak mij even aan de tijd.
Let op zet hem alvast in de agenda
de Algemene Ledenvergadering op 9 mei a.s.
Succes allemaal dit deel van het seizoen!
Groeten van Sandra.

VACATURE
We hebben voor het volgende seizoen een vacature.
Arjan heeft laten weten dat het toch niet helemaal zijn klusje is.
Dus zijn wij op zoek naar een WEDSTRIJDSECRETARIS M/V.
Je moet o.a. de wedstrijden inplannen, zaalruimte regelen en scheidsrechters
inplannen. Wie vindt dit leuk om te doen en wil zich hiervoor aanmelden?
Dit kan bij Arjan: gaphor@gmail.com

VRIJWILLIGERS
We hebben nog 1 datum voor het CMV toernooi in de Sluis.
4 maart: Fluiten bij niveau 4 en 6 in de Sluis vanaf 12.00 uur
Opgeven kunnen jullie bij ca.pronk@quicknet.nl
We zoeken 4 vrijwilligers, dit is je laatste kans om de €15 terug te kunnen krijgen.
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INFO
INGEKOMEN STUK
In het heetst van de strijd…
Het seizoen is weer begonnen! Lekker trainen op maandagavond, zelfs een paar nieuwe dames erbij die een
keer komen kijken, een keer komen proberen.
Vrijdagavond, 23 september, klaar voor de eerste wedstrijden van dit seizoen! Dames 2 heeft zaaldienst en
houdt zich bezig met tellen en fluiten bij de wedstrijden. Lekker om weer in het spel te zitten, om er fanatiek
tegen aan te gaan…
Eén van de wedstrijden was spannend, de scores liepen met elkaar op, de twee teams bleven dicht achter
elkaar aan lopen. Logisch dat er dan fanatiek gevolleybald wordt, je gaat tenslotte voor de winst…of niet?
Tijdens de wedstrijd gaat de fluit van de scheids kapot. Aan de kant wordt er al meteen een nieuwe geregeld,
een speler van 1 van de teams zoekt ook gauw een fluitje in de tas, en de scheids denkt, het fluitje is er al
bijna, laten we lekker doorgaan met spelen. Zo vanaf de kant alles bekijkend, is iedereen bezig om er voor te
zorgen dat het spel zo snel mogelijk door kan gaan. Lastig wordt het als alles tegelijkertijd gebeurt, met alle
goede bedoelingen. Door het fluiten van de scheids serveert het ene team, terwijl in het andere team 1 van de
spelers hard op zoek is naar het fluitje…gevolg, andere team scoort terwijl tegenstander nog niet klaar stond.
En nu? Tja, gewoon even over nieuw beginnen toch? Iedereen bedoelde het tenslotte goed. Het team dat
scoorde was daar niet helemaal blij mee, en dat lieten ze de scheids, maar ook hun tegenstander maar al te
duidelijk merken. Er wordt flink wat commentaar geleverd, en niet eens echt op de meest fatsoenlijke
manier. Je probeert het nog te begrijpen…zitten in hun spel, zijn fanatiek, is de adrenaline…maar waar ligt
de grens? De grens hebben we uiteindelijk goed aangegeven, en er is daarna weer prima verder gespeeld, op
wat kleine dingetjes na. Maar waar is de grens?
Mag je niet fanatiek zijn? Mag je niet laten weten dat je het er niet mee eens bent? Mag je er niks van
zeggen wanneer je denkt dat er iets niet goed gegaan is? Jawel, maar probeer het met fatsoen.
Ik ben blij dat ik bij een vereniging speel die snapt hoe je dit doet, en gelukkig zijn er veel teams die
snappen hoe het werkt. Tuurlijk brullen we wel eens, of zijn we gefrustreerd, maar meest belangrijk is toch,
heb plezier en speel sportief met elkaar!
Ik hoop dat we met alle teams bij elkaar dit seizoen weer lekker fanatiek tegen elkaar de strijd aan gaan, dat
er sportief gespeeld wordt, dat er veel plezier is, en tenslotte, dat er flink gebruld mag worden, maar met
fatsoen….niet omdat het moet, maar omdat het kan!
Veel plezier weer dit seizoen,
Groetjes team Dames 2
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INFO
TUSSENSTANDEN
Heren 1, 3e klasse B,
NIVO HS 2
Plan Zuid HS 1
Madjoe HS 6
Madjoe HS 7
Simokos HS 3
Simokos HS 4
VVW HS 5
Urbanus HS 1
VVW HS 4
Wham Wham HS 3
VVM'63 HS 2
Sportver Kwaboemsh HS 2

Dames 1, 3e klasse B,
Dames 2, 3e klasse B
14
14
15
14
11
14
13
14
12
14
14
11

61
61
50
43
41
30
29
25
22
18
17
3

Trainen: Dinsdag 19.30 tot 21.00
Van Dorien de Boer

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

15
13
15
13
14
14
14
14
13
13
14
12

Meisjes C, 3e Klasse B,
62
52
52
49
41
37
30
27
24
19
14
3

Trainen: Maandag 19.00 tot
20.30
Van Dirk Dekker

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

3 10
2 8
2 5
2 1
1 0
2 0

Trainen: Maandag 19.00 tot
20.00 (Sluis)en Donderdag
18.30 tot 19.30 (Schalm)
Van Sandra Gussinklo

RECREANTEN
Op vrijdag avond worden er recreanten wedstrijden gehouden. Er doen aan dit
toernooi al 10 teams mee. Een tussenstand zo op de helft van het seizoen is wel
even leuk toch..w
1. Molenaar Coaching & training
2. Atletico Ananas
3. Double Trouble
4. DBZ
5. Focus

12
14
14
14
15

33
32
26
25
25

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

C-JEUGD
Dit seizoen stond er een nieuwe stap voor de meiden van 11/13 jaar.
Want ze gingen op een groot veld volleyballen. Met z’n 6e in het veld
en verder weg de tegenstanders. Zelfs naar Texel. Aan het begin wat
wennen maar later in het seizoen ging het steeds beter. Zo goed dat het
nog spannend was of ze misschien kampioen (1e helft) zouden
worden. Nu gaan we met vaste posities werken. Dit is nog even gek
zijn maar we gaan er met z’n allen voor. Op naar een leuk nieuw
seizoen en wie weet worden we straks nog wel een kampioen.
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INFO
WEBSITE
Hebben jullie onze nieuwe website al gezien. Mark Weel ook bekend als
trainer van de CMV jeugd heeft een nieuwe website gelanceerd.
Het is zeker even de moeite waard om te kijken. Hebben jullie nu dingen die
op de website mogen geplaatst worden. Dan kunnen jullie Mark even een
mailtje sturen. Hij zet ze er dan zo op!
weel@quicknet.nl

VOLLEYBALSCHOOL WF
In West-Friesland hebben we een volleybalschool. Getalenteerde jeugd
spelers kunnen aan een selectie training meedoen en wordt je dan
geselecteerd dan krijg je 13 trainingen waar je nog meer van kunt leren. Van
Urbanus zijn er 3 meiden heen gegaan.
Waarvan er 2 geselecteerd zijn, daar zijn wij als jeugdcommissie natuurlijk
heel blij mee. De andere meid gaat nog extra haar best doen en gaat volgend
jaar nog een kans krijgen! Goed bezig Veerle en Sofie!

CMV
De CMV heeft ook een seizoen gespeeld, bij niveau 6 hadden we 2 teams. Urbanus 2 kwam net een
halve set te kort om kampioen te worden dus dat betekend dit seizoen dat ze zeker weer voor de
titel kunnen gaan spelen. Urbanus 1 had het wel lastiger maar speelde lekker hun wedstrijden. En
zijn 6e geworden.
Het niveau 4 team had aan het begin wat moeite want er ze moesten heel erg wennen aan het
systeem, want ja nu moest er toch echt gevolleybald worden, alleen de 2e bal mag nog gevangen
worden dus dat was wat lastiger. Maar het is ze gelukt en zijn heel erg gegroeid in het spel. Met
zelfs de eerste wedstrijd van het seizoen als 1e eindigen.
Vanaf februari hebben wij ook weer een niveau 2 team met nieuwe leden, daar zijn we heel blij mee
Succes allemaal
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INFO
AGENDA
DATA
4 maart
7 april
10 april
11 april
14 april
24/25 april
9 mei

EVENEMENT
CMV niveau 4 en 6
Laatste thuis wedstrijden competitie
Mix toernooi senioren/meisjes C
Geen trainen
Laatste wedstrijden recreanten
Laatste training senioren/meisjes C
Algemene Ledenvergadering

LOCATIE
De Sluis
De Sluis
De Sluis
De Sluis
De Sluis
De Sluis
De Sluis

VERENIGINGSGEGEVENS
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Jeugd bestuur
Algemeen bestuurslid
Wedstrijdsecretaris
Website

Erik Hutcheson
Karin Veldhuis
Anja Neuvel
Sandra Gussinklo
Tineke Pronk
Arjan Molenaar
Mark Weel
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e.hutcheson@quicknet.nl
veldhuis-karin@hotmail.com
anja.neuvel@gmail.com
jeugd@urbanusvolleybal.nl
Ca.pronk@quicknet.nl
gaphor@gmail.com
weel@quicknet.nl

