Info: Volleybal-oudehaske.nl

Wist u dat:…….
Stratenvolleybal Toernooi:
2e helft van juni.
Iedereen die mee wil doen:
 kan al teams gaan vormen
 kan gaan oefenen op het strandje
In de volgende Baerch wordt meer info verstrekt.
En op de site van de Volleybal Vereniging
Oudehaske zal de datum, geplaatst worden.

Het C1-team (jeugd) staat nog
steeds bovenaan.
Alle teams spelen nog maar 1 of 2 wedstrijden.
Het C1 team moet alle sets van de komende 2
wedstrijden winnen. Ze kunnen geen punten laten
liggen. Deze afgelopen wedstrijden worden met veel publiek en supporters gevolgd.
Als de teams in de toekomst hun thuiswedstrijden in de nieuwe sporthal kunnen spelen, zal
dat nog meer sfeer geven.

Het laatste mini-toernooi was op 5 april.
4 miniteams hebben hun laatste toernooi gespeeld. Oudehaske 2 en Oudehaske3 zijn
kampioen geworden. Gefeliciteerd!!
Kijk voor het verslag op
http://volleybaloudehaskeblog.wordpress.com/mini/nieuwsbrief-minis

Het dames volleybal team ook
nog kans hebben om
kampioen te worden.
De dames moeten nog 3 wedstrijden spelen. 25 april
spelen ze hun laatste wedstrijd in Langweer. Dames
zet hem op!!

School Moves volley
De volgende 3 scholen doen mee met het school moves volley toernooi dat georganiseerd
wordt door de sport coördinatoren van Miks Welzijn:
Oudehaske : OBS it Haskerplak – 6 teams
Joure
: Dr.G.A. Wumkesskoalle – 10 teams
Ousterhaule : Trijegeaster Honk – 4 teams
It Haskerplak vertegenwoordigde vorig jaar als winnaar van Friesland het landelijke toernooi
School Moves Volley.

Nationale Sportweek

De Volleybal ver. Oudehaske doet mee met de
Nationale Sportweek van 19 tm 26 april.

Op dinsdag 22 april organiseert de vereniging een open les in de gymzaal bij de
Van Kleffensschool, Barten 11, Heerenveen.
Kinderen zijn welkom en kunnen meetrainen:
Van 17.00 tot 18:30 uur : 7 – 11 jarigen.
Van 18:30 tot 19:30 uur: 11 - 13 jarigen.
Voor info: www.volleybal-oudehaske.nl.

