Info: Volleybal-oudehaske.nl

Volleyballers C1 Oudehaske kampioen
Oudehaske C1-team speelde vrijdag 11
april zijn laatste wedstrijd van dit seizoen in
Noordwolde tegen SDO XC1. Als zij alle drie
sets zouden winnen en dan werden ze
kampioen, en dat lukte.
Het team begon vanaf de eerste service
direct goed te spelen en won gemakkelijk
de eerste set (25-08). Misschien wel te
makkelijk waardoor het in de tweede en
derde set toch moeizamer en spannender
werd.
Uiteindelijk pakten ze toch de winst en
daarmee was het kampioenschap binnen. Ze werden aangemoedigd door supporters,
die hen met hun kampioenschap konden feliciteren.
De leeftijd van een C-team is 13 tot 14 jaar. Ze spelen twee jaar in dezelfde klasse.
Volgend jaar gaat dit team dat bestaat uit Mayke Eekhof, Nina Bloemhoff, Jildau
Veenstra, Famke Stoelwinder, Marrit Woudstra, Carmen
Veenstra, Geart Hoekman en Thomas v.d. Sluis over naar de
B-klasse. Het team wordt getraind door Jelle van de Meulen.

Mini-volleyballers Oudehaske kampioen
Cool Moves Volley toernooi
De mini-volleyballers hebben zaterdag 5 april in Nieuwehorne
het seizoen afgesloten met een door de NEVOBO
georganiseerd toernooi. Teams van Volleybalvereniging
Oudehaske presteerden prima en werden kampioen.
Aan het laatste toernooi van dit seizoen streden zo’n 100
teams mee, verdeeld over 6 niveaus. Cool Moves Volley is
voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Het laagste niveau (6
jaar) begint met vangen en gooien van de bal. Elk jaar komt er een techniek van
volleybal bij. Op Niveau 6 (12 jaar) wordt er echt gevolleybald, maar dan met 4
kinderen in een kleiner veld. Dit seizoen werden acht toernooien gespeeld. De eerste
zes toernooien zijn om spelervaring op te doen. De laatste twee toernooien gaan om
het kampioenschap.

Oudehaske 2 kampioen Niveau 4
Op dit niveau moeten de kinderen serveren, onderhands
en bovenhands spelen maar eenmaal vangen van de bal
hoort er ook bij.
Roelien Muurling, Inge v Willigenburg, Hinte Visser,
Marlin Jongsma en Lisette Dooper wonnen alle
wedstrijdjes heel eenvoudig, waardoor al snel duidelijk
was dat ze kampioen van hun niveau werden.

Oudehaske 3 en Oudehaske 4
Oudehaske 3 en Oudehaske 4 hadden halverwege dit
seizoen de overstap naar niveau 3 gemaakt. In niveau 3
moet elke bal die door de tegenstander overgegooid wordt,
onderhands gespeeld worden naar een medespeler die de
bal dan vangt. Daarna wordt de bal op een slimme manier
naar de tegenstander gegooid.
Oudehaske 3 (met Marije Altenburg, Finette Kamminga,
Laura v.d. Sluis, Femke v.d. Meulen en Nynke Faber)
eindigde samen met een team van Hevoc op de eerste
plaats in poule 3.1.
Oudehaske 4 (Silke v.d. meulen, Jikke Beuken, Esmee
Schelfhorst en Gera Papjes) wonnen zaterdag alle
wedstrijdjes zaterdag, maar konden doordat ze het vorige
toernooi niet in goede doen waren, niet meer kampioen
worden. Zij werden wel dagkampioen

Niveau6
1 AVC 1
2 SNVV 1
3 OPM 1
4 Oudehaske 1
5 AVC 2

Oudehaske1 4e in Niveau 6 én C-competitie
Oudehaske 1 bestaat uit een hecht team van 8 jongens (Wybren
Politiek, Bram v Willigenburg, Aldo vd Meulen, Jarik Visser, Olivier
Brink, Laurens Zwaagstra, Jesper Wierda en Sander Wolff).
De jongens spelen ook mee in de competitie van de
C-junioren. Elke vrijdag spelen ze 3 sets thuis of uit.
teamnaam

Meetrainen kan tot eind mei op dinsdag in de
Van Kleffenschool, Heerenveen.
Van 17:00 tot 18:30 uur: 7 – 11 jarigen.
Van 18:30 tot 19:30 uur: 11 – 13 jarigen.

aantal punten opm.
wedstrijden
1 Oudehaske XC 1
22
57 1)
2 HeVoC '89 JC 1
22
57
3 Advendo XC 1
22
55 2)
4 Oudehaske XC 2
22
46
1) Kampioen
2) Buiten mededinging

Volleybaldames 1 uit Oudehaske kampioen
De volleybaldames uit Oudehaske namen het
vrijdagavond 25 april in Langweer op tegen
LVVO DS2. Ze wonnen twee van de drie sets
en werden daarmee kampioen.
De eerste set wonnen de dames eenvoudig
met 22-11. De tweede set ging met 19-25 naar
Langweer. Oudehaske moest twee sets
winnen om de kampioensbeker te krijgen dus
na deze tweede set nam de spanning toe. Het
liep voor de dames goed af. Ze wonnen de
laatste set met 25-20. Volgend jaar
promoveren ze naar de 3e klasse.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLLEYBAL VERENIGING OUDEHASKE
ORGANISEERT

Vrijdag 27 juni 2014
het 19E
STRATENVOLLEYBAL TOERNOOI OUDEHASKE
VANAF

18:00 UUR
Op het FEESTTERREIN OUDEHASKE
*
Voor KIDS, JEUGD en VOLWASSENEN
*
Een WISSELBEKER voor de WINNAAR (SENIOREN)
*
PRIJZEN voor de KIDS/JEUGDWINNAARS
*

CATERING / LOTERIJ
Geef je INDIVIDUEEL of in EEN TEAM op.
DOE MEE !!
Info :
Baerch juni,
Infobrief (in de brievenbus)
www.volleybal-oudehaske.nl

