Website: www.volleybal-oudehaske.nl
E-Mail: Secretariaat@volleybal-oudehaske.nl

Start trainingen
De trainingen beginnen weer direct na de zomervakantie vanaf maandag 4
september.

Teams
Hieronder zijn de teams c.q. trainingsgroepen weergegeven voor de Heren, Dames,
Jeugd, CMV-kids en de Recreanten. In principe spelen alle teams hun
thuiswedstrijden op vrijdag avond, alleen Heren 1 en 2 en het Jongens team spelen
hun thuiswedstrijden op zaterdag middag. Alle thuiswedstrijden en ook de trainingen
vinden plaats in het Kulturhûs (uitgezonderd Heren2).
SENIOREN:
 Heren 1 – Promotieklasse
traint op Dinsdag-avond vanaf 20:00 tot 21:30 uur
 Heren 2 – Eerste klasse (combinatie team met Vc Joure)
traint op Dinsdag-avond (Locatie Sportfun – Joure)
 Heren 3 – Vierde klasse
traint op Maandag-avond vanaf 20:45 tot 22:00 uur (samen met team vc
Joure),
 Dames 1 – Tweede klasse (afgelopen jaar gepromoveerd)
traint op Maandag-avond vanaf 19:15 tot 22:00 uur
 Dames 2 – Derde klasse
traint op Maandag-avond vanaf 19:15 tot 22:00 uur
OPROEP: De damesteams hebben nog aanvulling nodig. Heb jij belangstelling
om dit komende jaar mee te trainen en elke week gezellig met een team
wedstrijden te spelen, neem dan contact op met het secretariaat van de
vereniging.

Kom eens langs in het Kulturhûs om het team aan te moedigen.

JEUGD:
De B-teams (Jongens en B-mixed)
spelen volgend seizoen 1e klasse en
dat betekent dat beide teams
wedstrijden spelen van vijf sets.
Het C team speelt in de regio klasse,
waar 3 sets worden gespeeld.

Bij een mixed team kunnen en mogen zowel jongens als meisjes meespelen.
 Jongens B team – 1e klasse niveau (14-17 jaar)
Trainen op Dinsdag-avond vanaf 18:30 tot 20:00 uur
Trainen op Donderdag-avond vanaf 19:45 tot 21:00 uur
 Mixed B team – 1e klasse niveau (14-16 jaar)
Trainen op Maandag-avond vanaf 19:15 tot 20:45 uur
Trainen op Donderdag-avond vanaf 18:15 tot 19:45 uur
 Mixed C team (12-13 jaar)
Trainen op Maandag-avond vanaf 17:45 tot 19:15 uur
Trainen op Woensdag-avond vanaf 18:15 tot 19:45 uur
OPROEP: Het mixed C team heeft nog niet genoeg speelsters/spelers. Het is
een jong team dat dit komende jaar elke week een wedstrijd gaat spelen.
Jongens en meisjes zijn welkom om een paar keer mee te trainen. Ook als je
belangstelling hebt voor een andere trainingsgroep, neem even contact op met
de vereniging.
CMV – KIDS:
Er zijn 2 trainingsgroepen gepland:
 CMV groep niveau 4 t/m niveau 6 (9 tm 12 jaar)
Trainen op Maandag-middag vanaf 16:30 tot 17:45 uur
Trainen op Woensdag-middag vanaf 17:00 tot 18:15 uur
 CMV groep niveau 1 t/m niveau 3 (6 tm 8 jaar)
Trainen op Maandag-middag vanaf 15:15 tot 16:30 uur
Trainen op Woensdag-middag vanaf 15:45 tot 17:00 uur
OPROEP: Er zijn altijd kinderen welkom die dit jaar op volleybal willen. Ze
mogen een paar keer meetrainen om te kijken of ze het echt leuk vinden. Voor
elk kind is er en passend niveau om in te beginnen.
RECREANTEN:
Trainen op Woensdag-avond vanaf 19:45 tot 21:15 uur,
Eerste half uur training en daarna zelf wedstrijdspelen.
Elke maand spelen zij een wedstrijd tegen een ander recreanten team uit de
omgeving van Oudehaske.

PLUS-TRAINING JONGENS:
Om het voor jongens aantrekkelijk te maken om te gaan volleyballen worden er extra
trainingen verzorgd door www.trainerleert.nl op zondagmiddag in het Kulturhûs in
Oudehaske. Deze trainingen zijn alleen voor jongens uit onze regio en directe
omstreken. Iedereen kan meedoen en er is geen selectie vooraf, wel zijn hieraan nog
afzonderlijke kosten verbonden.
.

Plus-training jongens
10 september -10:00 - 14:00

Eerste kennismakings Plus-trainingen voor jongens in Oudehaske.
Meer informatie opvragen bij secretariaat van de vereniging.

stratenvolleybal toernooi oudehaske 2017
Blesbouw
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STRATENVOLLEYBAL TOERNOOI 2017:
OUDEHASKE Het Straten Volleybal in Oudehaske was zaterdagavond 8 juli een
sportief en gezellige activiteit voor alle kinderen, jeugd en senioren uit het
dorp, maar ook uit de omstreken.
Er speelden 7 kinderteams mee. De volleybal regels waren voor hen iets makkelijker
gemaakt, waardoor ook kinderen zonder al te veel volleybalervaring veel plezier
hadden. De kinderen van het team Happy Emoji, die op het nivo van vangen en
gooien speelden, wonnen met elkaar de prijs voor sportief spelen. Het team
Kimpipountie won in de poule, waarin een combi niv 5 (echt volleybal spelen) en niv
4 (er mag nog een bal gevangen worden) gespeeld werd, de eerste prijs.
Bij de senioren deden 16 teams, waarvan stratenteams, maar ook vriendenteams,
mee. Opvallend was dat er veel jeugd (+13 jaar) teams aanwezig waren. De finale
werd gespeeld door Jong Geleerd, Out Gegaan (een recreantenteam uit
Heerenveen) en het team “Oh Nee
Veld Twee” (jeugd uit Oudehaske en
zelfs Leeuwarden). Dit jeugd team met
veel volleybal ervaring bemachtigde
de wisselbeker.
De catering werd verzorgd door FC
ONH, die ook jaarlijks het dorpsfeest
organiseert. Het was op het
volleybalterrein super gezellig, waar
veel dorpsbewoners even langs
kwamen om de teams aan te
moedigen.
Bilijam assurantiën
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