Pijnacker, 22 augustus 2019

Beste Netwerker,
Op woensdag 4 september starten de trainingen weer en daarom sturen we deze nieuwsbrief
met de belangrijkste mededelingen.

Hoera! Netwerk 50 jaar
Dit seizoen bestaan we met Netwerk 50 jaar. Uiteraard willen we dat gaan
vieren en daarbij kunnen we ieders hulp goed gebruiken.
Tijdens de eerste twee trainingen op woensdag hangt er in de sporthal een
lijst, waarop iedereen zich (individueel of als team) kan aanmelden om ergens
bij te helpen. Ook kunnen daar nieuwe ideeën worden aandragen.

Trainingsschema 2019/2020

Trainingsschema Netwerk 2019/2020
Veld indeling (sporthal de Viergang)
veld 3
veld 4
veld 2
veld 5
veld 1
veld 6
ingang
zaal
maandag (sporthal het Baken)

woensdag (sporthal de Viergang)
veld 1
veld 2
veld 3
veld 4 veld 5 veld 6
18:00 MixB1
MB2
MC1
MC2
CMV N4
18:15 Susan
Rick
Ron
Auke
Dominique
18:30 vacature Gert
Edmund Frido
Annemiek
18:45
Annemijn
Jessa
19:00
Ilse
19:15

Tijd
veld 1
veld 2
Marco/Frido
Susan/Edmund (a.i)
18:00
opbouwen
opbouwen
18:30
1,5 uur training
1,5 uur training
19:00
afbouwen
afbouwen
19:30
Extra techniek training voor de jeugdspelers.
(30 aanmeldingen = 3 groepen van ongeveer 10)
er kunnen max. twee groepen per avond trainen
dus houden we onderstaand ritme aan.
Week 1 : Groep 1 en 2
Week 2 : Groep 3 en 1
Week 3 : Groep 2 en 3

19:30
19:45
20:00 Recreanten
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15

Tijd

D1
Hans
H2
Eddy

D2
Auke
Kyra

H3

MA1
Han
Harm-jan

H1

*De indeling van de trainingsgroepen op maandag wordt op de 1e training bekend gemaakt.
*Voor de heren, mixB1 en de techniektraining zijn we nog op zoek naar extra trainers.

Belangrijke data


Woensdag 4 september: start woensdagtrainingen en welkomspraatje bestuur



Maandag 9 september: start maandagtrainingen voor de jeugd



Woensdag 11 september: toelichting nieuwe regels aan aanvoerders/contactpersonen



13 en 14 september: EK Heren in Ahoy. (jeugdleden kunnen een vrijkaartje bestellen)



Weekend van 21 september: start competitie



Maandag 21 en woensdag 23 oktober: geen training vanwege herfstvakantie.



Donderdag 24 oktober 19:00: ALV in de Viergang



Zaterdag 28 december: Oliebollentoernooi in de Viergang.
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Communicatie via contactpersoon per team
Elk team heeft een contactpersoon die zorgt dat de belangrijkste zaken (aanwezigheid,
rijschema, pasjes, invullen formulier) geregeld worden. Uiteraard kan de contactpersoon deze
taken ook binnen het team delegeren. De communicatie vanuit het bestuur verloopt via de
contactpersonen, die dit verder binnen het team verspreiden. Graag horen wij de eerste
training op 4 september van elk team wie de contactpersoon/aanvoerder is.

Wedstrijdschema en scheidsrechters
Op de website www.volleybal.nl of met de Nevobo-app op je telefoon kun je het
wedstrijdschema voor je eigen team opzoeken. Omdat er voor de eerste wedstrijd nog wat
wijzigingen kunnen plaatsvinden, wordt de indeling van de scheidsrechters bij de
thuiswedstrijden van de jeugd pas in de laatste week voor de competitiestart gemaakt.

Certificaat Volleybalmasterz voor scheidsrechters verplicht
Senioren worden ingedeeld om één of meerdere thuiswedstrijden van de jeugd te fluiten.
Zorg dat je je scheidsrechters toets (zie link Volleybalmasterz op de website van Netwerk)
hebt gedaan. Fluitende scheidrechters zonder certificaat levert de vereniging dit jaar namelijk
een boete op.

Aanpassingen van de regels
Daarnaast is het voor iedereen belangrijk om de wijzigingen in de volleybalregels te kennen.
Deze regels staan op de website van de Nevobo en worden ook voor de training op 11
september aan de contactpersoon/aanvoerder van elk team toegelicht met het verzoek om dit
binnen het eigen team te delen.

Hulp ouders bij opbouwen thuiswedstrijden jeugd
Bij wedstrijden van de jeugdteams vragen we de hulp van ouders om de telling op het
scorebord bij te houden. Om er voor te zorgen dat de wedstrijden op tijd kunnen beginnen, is
het daarnaast belangrijk dat er per team 2 ouders zijn die een half uur van te voren (dus om
19:00) aanwezig zijn om:
 de netten en antennes op te hangen,
 banken, telborden, scheidsrechtersstoelen en tafel en stoel voor tellers neer te zetten.

Bestelling groter netwerk shirt
Jeugdleden die uit hun shirt gegroeid zijn, kunnen dit doorgeven aan
jeugdcoordinator@vvnetwerk.nl en kunnen het shirt omruilen voor een nieuw exemplaar.
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13 en 14 september: vrijkaartjes jeugd voor EK in Ahoy
Via www.volleybal.nl kunnen jeugdleden gratis kaartjes bestellen voor het EK in Ahoy.
Leuk om met je team naar toe te gaan.

Kalender mini-toernooien
We starten dit jaar met twee CMV teams van niveau 4 en zij spelen eens per maand een
toernooi. De toernooien zijn gepland op de onderstaande data, dus zet ze alvast in de agenda.
Het afsluitende toernooi is dit jaar in Pijnacker en organiseren wij dus zelf.

We wensen iedereen heel veel sportplezier komend seizoen.
Heb je naar aanleiding van deze brief nog vragen, neem dan contact op met één van ons of
stel je vraag per mail via voorzitter@vvnetwerk.nl of secretaris@vvnetwerk.nl.
Met vriendelijk groet,
Rob de Vos
Daan van Egmond
Edmund Jansen
Jaap Mensink
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