NIEUWSBRIEF
Hoeksche Waardse Volleybalvereniging BeneVia

mei 2018

Eind van het seizoen
De competitie is ten einde. We mogen niet ontevreden zijn over de
de behaalde resultaten in dit seizoen!
Heren 1 - 6e plek - 57 punten uit 22 wedstrijden (promotieklasse)
Heren 2 - 4e plek - 71 punten uit 22 wedstrijden (tweede klasse)
Heren 3 - 9e plek - 19 punten uit 18 wedstrijden (derde klasse)
Dames 1 - 3e plek - 71 punten uit 22 wedstrijden (tweede klasse)
Recreanten Heren - 4e plek - 33 punten uit 14 wedstrijden
Recreanten Mix - 3de plek - 38 punten uit 16 wedstrijden
De jeugd gaat inmiddels starten aan zijn tweede competitieronde.
In de tweede competitieronde is CMV 5 team 1 geëindigd op een mooie 2de
plek (evenals in de eerste competitieronde). CMV 5 team 2 is 6de geworden
en team 3 is 4de geworden. CMV 6 is 4e geworden.
Er wordt nog 2 weken getraind in de zaal (laatste trainingsweek 14 mei-18
mei). Daarna kan er natuurlijk gebeacht worden in Strijen of aan de Hollandse
stranden. Of...gewoon voetjes omhoog tot september 2018.
Fijne zomer!

Van 15 t/m 22 juli
is het DELA EK
Beachvolleybal.
De wedstrijden
worden gespeeld
in Dan Haag,
Apeldoorn,
Utrecht én
Rotterdam
(bij de ss
Rotterdam)

Bedankt voor het stemmen op onze vereniging tijdens de Rabobank Clubkascampagne
van afgelopen maand. De stemmen hebben onze vereniging €88,63 opgeleverd.

In deze editie oa. Jeugduitje, 3x mini van de maand, feest, beach-activiteiten door het land

Terugblik: Feestavond
Op zaterdag 7 april vond de feestavond voor de senioren en recreanten plaats. De recreanten hadden dit jaar de
taak op zich genomen om het feest te organiseren. Geheel in film-style was er een rode loper en werd iedereen
welkom geheten met een welkomstdrankje. Onder het genot van een drankje en natuurlijk bittergarnituur was het
een gezellig feestje!

Laatste wedstrijd van Anneke Mol
Op vrijdag 20 april speelde Anneke Mol haar laatste wedstrijd bij de recreanten. Zij werd verrast met een
bloemetje, gegeven door bestuurslid Lotte Goud.
Anneke is al sinds de jaren ‘70 lid van de volleybalvereniging. Zij kreeg in de beginperiode training van Anco van
der Wulp. Enkele jaren daarna werd de vereniging RoWiDo officieel opgericht (9 mei 1975). Vanaf 1982 is
Anneke officieel ook lid geworden van de NeVoBo en is ze (tot op heden) officiële wedstrijden gaan spelen.
Binnen de vereniging heeft Anneke veel gedaan. Anneke is jaren actief geweest als
mede-organisator van het paastoernooi en oliebollentoernooi. Ze heeft deelgenomen aan
het bestuur, wedstrijdindelingen gedaan en bovendien heeft ze jaren de wedstrijdtenue
van de recreanten gewassen.
Gelukkig stopt Anneke niet helemaal, ze blijft nog wel trainen bij de recreanten.

Mini van de Maand
Na de eerste twee ‘miní’s van de maand’ (Megan en Pascal) hebben er bij dames 1 nog 3 jeugdleden meegedaan
met het warmspelen, de eerste bal geserveerd en tegelijk het eerste punt gespeeld. Dames 1 speelde een goede
wedstrijd mede dankzij de aanmoediging van het jongste lid op de bank.
Het patatje achteraf smaakte de dames ook zeer goed!

Amber Visser

Fabiënne Zandwijk

Hannah van der Zwaal

Jeugduitje
Op 23 maart is heeft de jeugd een uitje gehad. 20 jeugdleden zijn met elkaar op stap geweest. CMV 5 en 6 zijn eerst
gaan karten en hebben daarna heerlijk frietjes gegeten. Daarna is er door deze groep gaan laser-gamen.
CMV 2 was ook mee. Zij hebben ook lekker friet gegeten en zijn daarna gaan bowlen.
Met dank aan de Diana de Bruin voor de organisatie van deze gezellige avond.

BeneVia Beach
Inmiddels is onze volleybalvereniging 2 beachvelden rijker.
Een enthousiaste groep vrijwilligers is al druk bezig om alles voor het nieuwe
beachseizoen in gereedheid te brengen.
Op de klusdag van 12 mei kan jij als lid ook de handen uit de mouwen steken
om alles beach-klaar te maken.

Beachklusdag
2017

Of je wel of niet van beachen houdt, kom in ieder geval
een keer een kijkje nemen in Strijen.
Natuurlijk is het hartstikke leuk als je een potje komt beachvolleyballen.
Het volleybalseizoen kan op deze manier heerlijk verlengd worden.
Zand, zon, een volleybal en een hoop gezelligheid.

Binnenkort krijg je via de mail meer informatie over
het beachvolleybalseizoen en beachen bij BeneVia Beach

Heb je een instagramaccount? Volg dan ook
Benevia-Beach!

OPROEP - BeneVia Beachvolleybaltoernooi - 9 juni Strijen
Na het beachtoernooi verschillende jaren te hebben georganiseerd hebben
Jeroen Kornaat en Ton de Kanter aangegeven dat zij dit jaar het BeneVia Beachvolleybaltoernooi in Strijen voor de laatste keer organiseren.
Momenteel is er nog geen concrete opvolging, wat kan betekenen dat het toernooi in de
huidige vorm misschien wel komt te verdwijnen. Dat zou natuurlijk erg jammer zijn.
Lijkt het je leuk om volgend jaar dit toernooi te organiseren
(en/of dit jaar mee te draaien in de organisatie) laat het weten
door een mailtje te sturen naar pr@hwvvbenevia.nl

Landelijke Beachactiviteiten
Vind je beachen leuk? Dan kun je deze zomer ook terecht op de Hollandse
stranden. Lang de hele kust, van Vlissingen (mei) t/m Ameland (juni).
Ben je gevorderd of juist een recreatieve speler. Je kunt altijd meedoen.
Er zijn wedstrijden op verschillende niveaus 2x2 / 3x3 (dames/heren/mix)
en 4x4 (mix-recreatief)
Ga voor de verschillende toernooienplaatsen,
speeldata én om je in te schrijven naar https://www.beachvolley.nl/

Zie de prof’s aan het werk in het zand!
De DELA Eredivisie Beachvolleybal Tour gaat 12/13 mei weer van start!
Klik hier voor een promo-filmpje.

Save the date
Jeugdkamp 2018

Je kunt het niet vroeg genoeg weten. Om alvast in de agenda te
zetten: 25-27 mei 2018 - Jeugdkamp

Beachvolleybaltoernooi

Op 9 juni vindt ons jaarlijks terugkerende beachvolleybaltoernooi
weer plaats. Meedoen of aanmoedigen? Alles kan op 9 juni!
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor de dag die willen
helpen bij het opbouwen en opruimen. Meld je aan door een
mailt te sturen naar pr@hwvvbenevia.nl

Contactgegevens
Bestuur
Voorzitter: Jeroen Kornaat
voorzitter@hwvvbenevia.nl
Secretaris: Ramona Tuk
secretaris@hwvvbenevia.nl
Penningmeester: Ton de Kanter
penningmeester@hwvvbenevia.nl
TC-voorzitter: Vacant
tc@hwvvbenevia.nl
JC-voorzitter: Lotte Goud
jc@hwvvbenevia.nl

Oproep

PR: Eva Verhoeven
pr@hwvvbenevia.nl

Lijkt het jou leuk om een bijdrage te leveren aan dit
fantastische toernooi? Er wordt gezocht naar
enthousiaste vrijwilligers voor het toernooi.
Interesse?
Stuur een mailtje naar 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?

Stuur een mailtje naar pr@hwvvbenevia.nl
en we gaan kijken wat we voor je kunnen
betekenen.
Volg ons op internet (www.hwvvbenevia.nl) of op facebook (https://www.facebook.com/groups/hwvvbenevia/)

Veel sportplezier!!!

