Info: Volleybal-oudehaske.nl

Jeugd- en minivolleybalteams presteren uitstekend
De Jeugd
Alle jeugd van de volleybal Ver. Oudehaske, doet automatisch ook mee aan wedstrijden. Ze
zijn ingedeeld in leeftijdscategorieën. De leeftijd bepaald in welke categorie er gespeeld mag
worden.
De stand van de jeugdteams is als volgt:
Het B-mixed team
(14-15 jaar) team
5e .
Het C1-mixed team (12-13 jaar) team
1e !!!!
Het C2-jongens team (11-12 jaar) team
4e .
Een groot deel van het C2-jongensteam zit nog op de basisschool. Het is heel bijzonder in
de noordelijke volleybalregio en zeker in een dorp dat een vereniging een team van jongens
kan samenstellen.
De mini’s
4 mini-teams uit Oudehaske spelen mee met de CMVtoernooien.
Deze toernooien zijn voor de kinderen van 6-12 jaar.
Op niveau 1 (6-7 jaar) beginnen de kinderen met serveren,
vangen, gooien en veel bewegen.
Op niveau 2 (7-8 jaar) komt er toetsen (onderhands spelen)
bij. Vanaf niveau 4 (9-10 jaar) lijkt het spel al meer op
volleybal. De bal wordt nog één keer gevangen. En
uiteindelijk spelen ze volledig volleybal. Het ene kind zal
iets sneller het laatste niveau bereiken, dan het andere
kind. Voor ieder zal het spelplezier het voornaamste zijn.

Elk team bestaat uit 4/5 kinderen. Omdat er maar 4 kinderen in het mini-veld staan, kan elk
kind zijn bijdrage aan de wedstrijd leveren. Vanaf het laagste niveau is het een teamsport,
dat per niveau meer samenspel vraagt. De mini-teams spelen nog niet competitie. De
maandelijkse toernooien zijn om te oefenen en spelplezier op te doen. Er wordt gespeeld
tegen teams uit de regio Heerenveen/Joure.
De laatste 2 toernooien in maart en april gaan om de
beker.
De teams speelden afgelopen zaterdag in St Nicolaasga.
Op zo’n dag doen er rond 100 teams mee.
De jongens (Aldo, Bram, Wybren, Jarik, Laurens en
Olivier) , die ook met de jeugd competitie meedoen,
wonnen al hun wedstrijdjes.

Het niveau 4 team (Lisette, Marlin, Roelien en Hinte) speelden
technisch uitstekend.
(Op de foto van deze meiden: een rugzakje met het volleyballogo
en de sponsor Ultraware ontvangen van Sinterklaas !!! )

Twee teams speelden dit toernooi voor het eerst mee op niveau3.
De overstap van niveau2 naar 3 is erg groot, omdat de kinderen
altijd de eerste bal onderhands moeten spelen.
Beide teams (Femke, Inge, Laura, Finette, Nynke, Marije, Silke,
Gera en Esmee, Jikke) speelden uitstekend op dit nieuwe
niveau3.
Elk team moest 4 wedstrijdjes. Ze werden steeds beter en gooiden
de bal ook steeds slimmer naar de tegenpartij.

De gymzaal van Oudehaske wordt binnenkort
gesloopt. De teams van Oudehaske trainen
daarom in Heerenveen voor op z’n minst 1 jaar.
Kinderen en jeugd mogen altijd 3 proeflessen om
te ontdekken of volleybal iets is.

De Jeugd - Maandagavond
De gymzaal van de OBS De Ljepper, Tureluurstraat 20, 8446HM Heerenveen
B-jeugd: 19:30 - 21:00 uur - (leeftijd 14-16 jaar)
De gymzaal van de OBS Van Kleffensschool, Barten 11, 8447BS Heerenveen
C1-jeugd: 17:30 - 18:30 uur -(leeftijd 13-14 jaar)
C2-jeugd: 18:30 - 19:25 uur -(leeftijd 11-14 jaar)
De Mini’s – Dinsdagmiddag/avond
De gymzaal van de OBS Van Kleffensschool, 11, 8447BS Heerenveen
Leeftijd 6-8
: 17:00 – 18:30 uur
Leeftijd 8-10 : 17:00 - 18:30 uur
Leeftijd 10-11 : 18:30 - 19:30 uur
Voor informatie zie onze site: www.volleybal-oudehaske.nl

