Start seizoen 2016-2017
De zomervakantie loopt zo langzaam maar zeker op haar einde. Een aantal van jullie zijn misschien al
wel weer aan het werk, anderen zijn nog volop aan het genieten van de laatste vakantieweek. Het
einde van de vakantie betekent ook dat het volleybalseizoen weer gaat beginnen!
Afgelopen weken is er achter de schermen hard gewerkt om alles rond te krijgen voor het nieuwe
seizoen. Er waren nog wat verschuivingen in de teamindelingen, zalen moesten gehuurd, trainers
ingepland en de teams zijn doorgegeven aan de diverse competitie-organisaties.
Hieronder nog even de belangrijkste dingen om te weten voor de komende weken:
-

5 september: start trainingen.
Alle teams, trainingstijden, zaal en trainers staan op de website.
Voor enkele teams zoeken we nog trainers en/of coaches. Heb je interesse of weet je iemand,
neem dan even contact op met tc@vvc-best.nl of schiet Ruud of Anita even aan.
Vanwege de grote vraag komt er aan het begin van het seizoen weer een kledingactie.

Nevobo
-

Voor enkele teams is al bekend wanneer de 2e trainingen zijn. Deze trainingen beginnen ook al
meteen de 1e week. Voor Meisjes B2, C1, C2 en Jongens C1 betekent dit dat ze de 2 e training
dus eerder hebben dan hun teamtraining!
17 september is de 3-kamp voor de nevoboteams. De jeugd start om 10:00u en speelt tot
ongeveer 14:15u. Om 14:30u beginnen de senioren, en zij spelen tot ongeveer 21:00u. Meer
info volgt nog via de coaches. Die dag proberen we ook zoveel mogelijk teamfoto’s te maken.
Op de website van de nevobo staan de wedstrijden voor het komend seizoen al vermeld.
Echter, de genoemde data/tijdstippen zijn nog niet definitief. Het wedstrijdsecretariaat zal via
de coaches het definitieve schema doorsturen wanneer het beschikbaar is.

Mini’s
-

De wedstrijdzondagen zijn op dit moment nog niet bekend, wanneer we deze weten zal de TC
van de mini’s (Wendy van den Hondel) deze laten weten. Ook verdere informatie over deze
toernooien wordt via haar verspreid.

Trim
-

Bij de dames is er een team bijgekomen. Dit team is het nieuwe Dames Trim 3 geworden. De
teams 3 t/m 6 van vorig seizoen zijn hierdoor team 4 t/m 7 geworden. De klasse waarin
uitgekomen wordt is onveranderd gebleven.
Voor de wedstrijden van de dames trim competitie komt nog een schema welke
wedstrijd/trainingen op welk veld gespeeld gaat worden. Wijzigingen altijd overleggen met het
wedstrijdsecretariaat (wedstrijdsecretariaat@vvc-best.nl) om lege/gebrek aan velden te
voorkomen.
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Ook jij kunt VVC Best sponsoren via sponsorkliks !!!!
http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=3356

