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Deze nieuwsbrief staat bijna geheel in het teken van het nieuwe seizoen. Je 
vindt in deze uitgave de herziene teamindeling, zaalindeling voor de 
trainingen en de wedstrijden en de competitie-indeling voor de senioren en 
de jeugd. De indeling voor de mini’s is nog niet bekend. 
Op 17 augustus a.s. hopen we iedereen weer op de trainingen te kunnen 
begroeten. Voor nu een prettige vakantie! 
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Nieuwe leden 

Yoeri Jonker (mini) heeft zich onlangs aangemeld bij onze vereniging:
  
Yoeri, van harte welkom en heel veel plezier en succes! 

WANING ICT & TECHNIEK  

Van het bestuur 

Meevaller Grote Clubactie 

Omdat we onze vereniging alweer vroegtijdig hebben aangemeld voor de 
Grote Clubactie in september deden we mee aan de verloting voor de 
“vroege vogelactie”. We kwamen als een van de winnaars uit de bus en 
ontvangen binnenkort van de organisatie een bedrag van 250,- euro op de 
bankrekening! Dat zijn leuke berichten! 

Geslaagde promotie tijdens Straatvolleybaltoernooi

Tijdens het straatvolleybaltoernooi zie je alleen maar mensen met veel plezier 
in actie. Vaak denk je dan: Hij/zij zou zich bij onze vereniging moeten 
aanmelden! Als bestuur vonden we dat we daar iets mee moesten doen. 
Daarom hebben we tijdens het straatvolleybaltoernooi onze vereniging een 
beetje gepromoot middels flyers en een intekenlijst. Je moet het ijzer smeden 
als het heet is! 
Dat leverde een reactie op van 9 personen die wel kennis willen maken met 
onze vereniging. Via e-mail zullen we binnenkort de belangstellenden het 
e.e.a. uitleggen over onze vereniging. 
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De nieuwe teamindeling hebben we een beetje aangepast. Niet alle dames voelden zich happy met de indeling 
zoals in de vorige nieuwsbrief is gepresenteerd. Met in het achterhoofd de gedachte dat iedereen het naar de zin 
moet hebben en de prestaties dan vanzelf komen hebben we binnen de mogelijkheden die er waren nog wat 
zitten schuiven. Zo kwamen we tot de indeling hieronder. Het zal duidelijk zijn dat het eerste damesteam 
structureel zal moeten worden aangevuld met speelsters uit dames 2 en dames 3.  
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Teamindeling seizoen 2015/2016

teamindeling seizoen 2015‐2016 

   Dames 1  Dames 2  Dames 3  Heren 1  Heren 2  Meisjes B  Meisjes C 
  

1  Desy Douwsma  Ilja Brens  Anne Maaike de Jong (A)  Wout Douwsma  Jerry Brok  Seliena Reinders  Vera Pool  1 

2  Ruth van Goor  Lois Brok  Astrid Vos  Martijn Graanstra  Sander de Boer  Eva Lise  Lisa Pool  2 

3  Sigrith de Vries  Rika Renkema  Tabitha Piet (A)  Tjeerd Oenema  Jacco Reinders  Alisa Kajuiter  Nynke Luchtenveld  3 

4  Gerda Tingen  Mirjam Gorter  Anouk Kemna (A)  Pascal Leistra  Tim Huisman  Erna Renkema  Anouk Dermois  4 

5  Miranda Velstra  Lois Molenaar  Melanie Timmer (B)  Ruud de Vries  Lennard Roozen  Manou Vries  Ilse Meister  5 

6  Afke Brouwer  Anja Bouma  Ilse Venema (B)  Wout de Vries  Remon Berkhout  Denise Reinders  Nynke van Waarden  6 

7  Anne Marthe Tingen (B)  Celyn Vries  Marelinde de Jong (B)  Sweitse Hut  Remco Leistra  Laura Clemens  Irene Hannema  7 

8  Aranka  ter Veld (B)  Marije Louwes   Lisanne Louwes (B)  Arnoud Noppers  Jarno Hut (B)  Aafke de Vries  Manon Willems  8 

9     Manon van Bolhuis            Carmen Berkhout  Cherine van der meer  9 

10     Miranda Venema                 10

11     Tessa Terpstra                 11

Zaalindeling wedstrijdavonden (thuis) seizoen 2015/2016

veld 1  veld 2  veld 3 

19:00 

Meisjes C 

Heren 2  Dames 2 

19:15 

19:30 

19:45 

20:00 

20:15 

Meisjes B 

20:30 

20:45 

Heren 1  Dames 1 

21:00 

21:15 

21:30 

Dames 3 

21:45 

22:00 

22:15 

22:30 

In  het nieuwe seizoen gaan we weer terug naar één thuis-wedstrijdavond per twee weken. Uiteraard weer op de 
vrijdag. Dit moet kunnen met 7 teams. Het mag duidelijk zijn dat we op die manier flink besparen in de zaalhuur. 
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De nieuwe indeling voor de trainingen vindt je hieronder.
Voor wat betreft de trainers moet er een voorbehoud gemaakt worden. Omdat we er (nog) niet in geslaagd zijn 
een trainer/coach te vinden voor dames 1 moeten we hier nog kijken hoe we het nieuwe seizoen ingaan. 
Op de woensdag hebben dames 3 en heren 2 te maken met een rooster simpelweg op basis van de 
weeknummers. De trainingen beginnen op maandag 17 augustus 2015 
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Zaalindeling trainingen seizoen 2015/2016 

maandag  woensdag 

veld 1  veld 2  veld3   veld 1  veld 2  veld3   veld3  

17:15 

Meisjes C       
Klaas Dermois 

            even week  oneven week  17:15 

17:30                    17:30 

17:45                    17:45 

18:00       

Mini's  Meisjes C       
Marije Louwes

Mini's  Mini's 

18:00 

18:15        18:15 

18:30 

voetbal 

18:30 

18:45  18:45 

19:00 

Dames 2        
Martijn 

Graanstra 

Dames 3        
Wout 

Douwsma 

Heren 2        
Erwin Smeman

19:00 

19:15 

Meisjes B       
Dirk Terpstra 

19:15 

19:30 

Meisjes B 
trainer? 

Dames 2        
Martijn 

Graanstra 

Dames 3        
Wout 

Douwsma 

19:30 

19:45  19:45 

20:00  20:00 

20:15  20:15 

20:30 

Zitvolleybal  Dames 1        
trainer? 

Heren 1        
Klaas Willems 

Recreanten  Recreanten 

20:30 

20:45 

Heren 1        
Wout 

Douwsma 

Heren 2        
Erwin Smeman

20:45 

21:00  21:00 

21:15  21:15 

21:30  21:30 

21:45  21:45 

22:00  22:00 
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Heren 1e klasse A                        Heren 3e klasse D                           Meisjes B 1e klasse B         Mix C 1e klasse B
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Competitie‐indeling seizoen 2015/2016 

Dames 1e klasse A                                              Dames 2e klasse D                               Dames 4e klasse D 

  


