NIEUWSBRIEF
Hoeksche Waardse Volleybalvereniging BeneVia

Mei 2017

Einde seizoen
De laatste wedstrijden zijn gespeeld.
De resultaten van het seizoen zijn als volgt:
Heren 1 - 9e (22 wedstrijden - 51 punten)
Heren 2 - 7e (18wedstrijden - 39punten)
Heren 3 - 6e (187wedstrijden - 37 punten)
Dames 1 - 3e (22 wedstrijden - 73 punten)
Recreanten - 6e (16 wedstrijden - 28 punten)
Alle teams blijven aankomend jaar in dezelfde klasse spelen. Ieder team heeft
dit jaar goed kunnen wennen en warmgedraaid. Hopelijk beloofd dat iets voor
aankomend seizoen!
De laatste trainingen in de zaal zullen plaatsvinden op 8, 9 en 10 mei. Daarna
verlaten we de zalen voor een verdiende zomerperiode. Voor sommige lekker
om even ‘pauze’ te hebben binnen de volleybal, voor anderen de gelegenheid
om te gaan beachen. Ook dit jaar kan er weer gebeacht worden in Strijen!
We wensen je alvast een fijne zomer en een sportief beachseizoen!

In deze editie oa.


Beachklusdag



Summer Beachvolleybalcircuit



BeneVia
Beachtoernooi

De Nederlandse Volleybalbond neemt op vrijdag 16 juni, tijdens de World Tour Beach & World League Volleybal in Den
Haag afscheid van (bech)volleybalheld Reinder Nummerdoor. Na een carrière van meer dan 20 jaar neemt hij afscheid.
Nummerdoor blijft betrokken bij de sport, zo gaat hij zich o.a. inzetten om meer jongens te enthousiasmeren voor
(beach) volleybal.

Eigen Beachvelden
In de laatste ALV is er door de aanwezige leden aangegeven dat we als club aan
de slag kunnen gaan om ‘beachen’ binnen onze club (nieuw) leven in te blazen,
om zo op termijn mogelijk ook groei voor de vereniging te realiseren.
Een enthousiaste club recreanten heeft dit na de ALV opgepakt. Dit viel tegelijkertijd samen met de
vraag van Strijen Beach (Martijn v/d Berg & Robin v Helden) of wij als vereniging interesse hebben op
Strijen Beach over te nemen. Als bestuur zijn we vervolgens in gesprek gegaan met Strijen Beach. Op
dit moment staan wij positief tegenover een overname.
Belangrijk is dat de leden hier ook achter staan. Om die reden zal ook in de aankomende ALV in
september het plan voor overname worden gepresenteerd aan de leden.
Tot die tijd zijn er wel veel mensen die graag willen beachen. En dat kan natuurlijk gewoon in Strijen.
De recreanten hebben op 6 mei een klusdag georganiseerd en zullen deze zomer de kartrekker zijn in
het reilen en zeilen van het beachseizoen.
Zin om te beachen. Zomaar een keertje of op een vaste avond in de week. Het kan allemaal.
Binnenkort ontvang je een mail met meer informatie.
Wil je alvast contact met de beachcommissie: Mail naar beachcommissie@hwvvbenevia.nl

Beach-klusdag 6 mei
Onlangs werd je via de mail geïnformeerd over de klusdag in Strijen om het beachen deze zomer weer
voor iedereen mogelijk te maken. Afgelopen zaterdag 6 mei was het zover.
Een grote groep recreanten en enkele leden uit de andere seniorenteams waren aanwezig om de twee
velden van Strijen Beach en de daarbij behorende keet schoon te maken.
Na hard werken met elkaar kon deze klusdag officieel afgesloten worden met het eerste potje
beachen van het seizoen. Iedereen bedankt voor zijn/haar inzet deze dag!

Digitaal wedstrijdformulier
Het digitaal wedstrijdformulier: volgend seizoen
verplicht om te gebruiken in de competitie
Heb je de informatie hierover gemist en/of wil je hier
meer over weten:
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/digitaal-wedstrijd-formulier/

Een nieuwe zomer, een nieuwe editie van het Summer
Beachvolleybalcircuit. Een beachvolleybalcompetitie op de
Nederlandse stranden. Er zijn 14 speelweekenden gepland en
daarmee dus 28 toernooidagen.
Ieder jaar doen er zo’n 30.000 enthousiaste beachvolleyballers
mee. Of je nu één dag wil spelen, een heel weekend of het
gehele circuit wil meereizen. Alles kan. Ook maakt het niet uit
over je veel of weinig ervaring of talent hebt in beachen.
Iedereen is welkom.
Surf naar www.beachvolley.nl en schrijf je in.
Toernooikalender zomer 2017:
27-28 mei

Vlissingen

15-16 juli

Scheveningen

3-4 juni

Kijkduin

22-23 juli

Hoek van Holland

10-11 juni

Egmond aan Zee

29-30 juli

Vrouwenpolder

17-18 juni

Vrij weekend

5-6 augustus

Camperduin

24-25 juni

Ameland

12-13 augustus

Hoek van Holland

1-2 juli

Lemmer

19-20 augustus

Scheveningen

8-9 juli

Almere

26-27 augustus

Scheveningen

Ook de (oudere) jeugd kan dit jaar beachen op verschillende plekken in het land.
Er zijn 4 categorieën: 1) onder de 13 jaar 2) onder de 15 jaar, 3) onder de 17 jaar, 4) onder de 18 jaar.
Inschrijven kan via: deze link . Hier vind je ook direct de toernooikalender.

Jeugdkamp
Van 19 mei t/m 21 mei is het weer zover.
Het jeugdkamp.
De jeugdcommissie heeft er zin in! En jij?
Heb jij je luchtbed al getest?

Beachvolleybaltoernooi
NIEUW!!!
Naast het welbekende toernooi voor de
volwassenen (recreantniveau) is er dit jaar een
heus beachvolleybaltoernooi voor onze jeugdige
spelers.
Het beachvolleybal-jeugdtoernooi vindt plaats
tussen11:30 uur tot 13:30 uur.
Lijkt het je leuk om mee te doen?
Schrijf je snel in met je vrienden/familie/
collega’s/buren!
Niet zo veel zin om te beachen, of kun je niet
heel de dag meedoen? Je bent altijd van harte
welkom om langs te komen om te genieten van
de zon, teams aan te moedigen en te klappen
voor de winnaar.
Dj René van Dalen zal zoals gewoonlijk weer in
de middag voor de muziek zorgen.
Het Plein zorgt voor een lekker drankje en
snack.
Tot 17 juni!
De organisatie van het BeneVia Beachtoernooi

Einde seizoen—start van het seizoen feest
Misschien is je al opgevallen dat je niets hebt gehoord over een feest
aan het einde van het seizoen.
Dat klopt. Dit jaar hebben de recreanten zich opgeworpen om zich in
te zetten voor de organisatie van een feest. Omdat zij echter druk
bezig zijn met het opstarten van het beachseizoen op de locatie van
Strijen Beach hebben zij er voor gekozen om bij de start van het
seizoen een leuk feest te geven.
Verder informatie volgt later!

Terugblik - Clinic 13 april
Op donderdag 13 april hebben Joep Honig, Jan v/d Star en Martin Brand
vele kinderen enthousiast proberen te krijgen voor ons leuke spelletje
volleybal. Zij hebben kinderen uit groep 4 t/m 8 in clinics kennis laten
maken met de volleybalsport.
In de Kees Verkerkhal waren een uur lang 32 kinderen van basisschool
De Driespan met de bal bezig. Later werd er op een veld van FC
Binnenmaas nog een clinic verzorgt door de drie heren aan 20 kinderen
van basisschool De Schelp.
Heren bedankt voor jullie bijdrage!

Contactgegevens
Bestuur

Vacatures
Helaas zijn er nog steeds bepaalde
vrijwilligersfuncties niet ingevuld voor volgend
seizoen.
Oproepen, persoonlijke vragen aan leden heeft tot op heden nog
niet de gewenste vruchten afgeworpen.
Als bestuur zullen we hier ons mee bezig blijven houden.
Het verzoek aan jou om toch nog eens een overweging te maken
over wat jouw vrijwillige bijdrage kan zijn aan onze club.
Wellicht heb je nu al interesse, maar wil je hier eerst over in gesprek. Mail dan naar één van de bestuursleden.
Mogelijk wordt je in de nabije toekomst nog benadert voor een
functie, gooi dan niet direct de deur dicht en overweeg het serieus.
Op dit moment is het vrijwilligersprobleem nog niet direct merkbaar,
vooral niet nu de zomer voor de deur staat. Echter kan het wel ook
voor jou aankomend seizoen merkbaar worden.
En we weten allemaal zonder vrijwilligers kun jij immers niet je geliefde spelletje ieder seizoen weer spelen.

Voorzitter: Jeroen Kornaat
voorzitter@hwvvbenevia.nl
Secretaris: vacature
secretaris@hwvvbenevia.nl
Penningmeester: Ton de Kanter
penningmeester@hwvvbenevia.nl
TC-voorzitter: Tineke v/d Berg
tc@hwvvbenevia.nl
JC-voorzitter: Lotte Goud
jc@hwvvbenevia.nl
PR: Eva Verhoeven
pr@hwvvbenevia.nl

Voor overige contactgegevens:
Zie de website

Heb jij ideeën voor deze
nieuwsbrief,
is er iets wat jij graag wil delen met
de leden van jouw club?
Dat kan.
Stuur een mailtje naar
pr@hwvvbenevia.nl en we gaan kij-

Volg ons op internet (www.hwvvbenevia.nl) of op facebook (https://www.facebook.com/groups/hwvvbenevia/)

Veel sportplezier!!!

