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Hallo jongens en meiden,
Het is alweer even geleden, maar de Volleymail is af.
De schoolvakanties zijn bijna voorbij en dat betekent dat
volleybal normaal gesproken ook weer begint. Maar de
vloer in de sporthal wordt vervangen en dat betekent dat
jullie nog een weekje volleybal-vrij zijn. De trainingen
starten dus maandag 2 september.

Teamindeling en trainingsschema
Deze Volleymail heeft 2 bijlages. In de eerste zie je de
definitieve teamindeling. Doordat enkele leden het
lidmaatschap hebben opgezegd, en wij vinden dat alle
teams uit voldoende leden moeten bestaan, kun je hier en
daar nog een kleine wijziging tegenkomen. In de tweede
bijlage zie je het trainingsschema. Bekijk deze goed, zodat
je vanaf 2 september op tijd in de hal aanwezig bent.

Trainers
Ondanks dat het elk jaar heel lastig is om trainers te vinden
is het ons gelukt om voor elk team een trainer te vinden. En
we zijn heel blij dat alle trainers tijd vrij willen maken om
jullie te trainen. Een grote wens van ons als
jeugdcommissie is dat een trainer van dames 1 en/of heren
1 ook onze oudste jeugdteams gaat trainen. Op die manier
heeft die trainer goed zicht op de ontwikkeling van onze
jeugdleden. En zo willen wij stimuleren dat onze jeugd zich
optimaal kan ontwikkelen en doorstromen naar een
volwassen-team.

Welkom nieuwe trainers
Simon en Sander gaan meisjes A training geven. Simon
traint ook Dames 1 en Sander speelt zelf in het Heren 2
team van Oostermoer.
Meisjes B1 krijgt ook een nieuwe trainer. Helaas
heeft Wilrieke moeten besluiten om geen training meer te
geven bij Oostermoer. Zij heeft een nieuwe baan in
Drachten aangenomen en ziet het daarom niet meer zitten
om daarnaast, ook nog op en neer te reizen om training te
geven in Gieten. Op zich heel spijtig voor de vereniging,
maar wij wensen Wilrieke heel veel succes in haar nieuwe
baan. Carolien zal B1 daarom training gaan geven.
Dennis wil het BX-team weer training geven.
Omdat hij nog maar 1 avond beschikbaar is, zal Judith H.
de andere training voor haar rekening nemen.
Carolien en Silke zullen samen het MCHoofdklasse team trainen. Silke op de maandag en
Carolien op woensdagmiddag.
Voor het MC2 team hebben we een nieuwe
trainster gevonden, Ilse W. Zij speelt bij Oostermoer in
Dames 1 en heeft in Rolde al trainingservaring opgedaan.
Op maandag wordt dit team getraind door Judith H. Het
CX-team zal worden getraind door Silke en Sander. Heidie,
Aly en Nienke zullen samen met verschillende stagiaires de
trainingen verzorgen van de mini-teams.
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De trainers genoemd in het trainingsschema zijn allen in
principe bereid om de verschillende trainingen te geven.
Een en ander is nog wel afhankelijk van het lesrooster
van een aantal van hen. Dat geldt ook voor de stagiaires
(Suzan H, Sofie, Eva T, Esmee R en Isa T).

De Jeugdcommissie zoekt commissieleden
Wij zijn drastisch op zoek naar versterking: met name
iemand die de C, B en A-jeugd kan vertegenwoordigen.
Het streven is dat alle jeugdleden zich vertegenwoordigd
weten in de Jeugdcommissie. Dus ouders, coaches of
trainers meld je aan!!
Petra en Aly stoppen na de ALV met het werk
voor de JC. Gelukkig is Suzan W. bereid gevonden om
de commissie te komen versterken. Daar zijn we heel blij
mee. Maar daarnaast willen we de commissie graag
uitbreiden met een aantal mensen. Ook jongens en
meiden die nu spelen in een volwassen team of een A of
B-team zijn van harte welkom, want we kunnen alle hulp
gebruiken. Dus lijkt het je leuk om de mooie jeugdafdeling
van onze vereniging te ondersteunen, neem dan contact
met ons op!! Gewoon doen, iedereen kan het.

Communicatie, C, B en A-jeugd
Als Jeugdcommissie hebben we besloten dat we alle
informatie ook naar jullie eigen e-mailadres willen sturen.
We blijven de informatie ook nog wel naar jullie ouders
sturen.
Om dit te kunnen doen hebben we wel jullie emailadres nodig. Willen jullie, tijdens een van de eerste
trainingen, je contactgegevens aan je trainer doorgeven?
Petra R. komt vervolgens bij de trainers langs en gaat
jullie gegevens nog verwerken, zodat jullie ook alle
informatie zelf toegestuurd krijgen. We hopen op jullie
medewerking.

Wat gaat er allemaal nog gebeuren!
De jeugdcommissie gaat voordat de competitie begint
een wedstrijd- en vervoersschema maken en zal die via
de mail versturen.
Op de site van de NeVoBo staat inmiddels het
concept-wedstrijdschema, van de C, B en A-teams. Je
kunt de data alvast noteren. Voor de mini’s staan de
wedstrijdschema’s nog niet op deze site. Wel staat al vast
dat we op 23 nov. 2019 en op 4 apr. 2020 een CMVcompetitiemorgen in Gieten mogen organiseren.
Tijdens de 1e training zullen we zorgen dat de tas met
trainingsballen uitgedeeld wordt aan de C, B en het Ateam.
Tijdens de trainingen in de week 9/11 sept.
komen we langs om wedstrijdshirtjes te passen. Een
week later 16/18 sept. zijn we van plan om de tassen uit
te leveren.
Voor elk team zullen we in overleg met de trainers
een coach vragen die het team tijdens haar wedstrijden
kan begeleiden.

Ouder-kind training, CMV-jeugd
In de week voor de Herfstvakantie staat de ouder-kind
training gepland op woensdagmiddag 16 okt. van 15.45
– 17.00 uur. Tijdens deze training maken we ook bekend
wie de eerste mini-van-de-maand van dit seizoen mag
zijn. Noteer deze datum alvast, zodat alle vaders,
moeders, opa en/of oma’s mee kunnen doen aan deze
trainingen.

Groetjes van de jeugdcommissie,
Aly
Heidie
Petra
Alja
E: jeugdcommissie@vcoostermoer.nl
W : www.vcoostermoer.nl

