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Via deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de huidige 
stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen. 
 
Belangrijke Data 
 
December 
13 Scholieren lijnbaltoernooi ( Groep 6/7 en 8 ) – Olympiahal 
27 Mini & Maxi toernooi ( zie nieuwsbrief ) 
27 Oliebollentoernooi ( zie nieuwsbrief ) 
  
Januari 
6 Eerste training 
  
April 
22 Bedrijvensponsortoernooi 
 
Grote Club Actie 
Op het moment van schrijven zijn er slechts 87 loten verkocht! Vorig 
seizoen zijn er 162 loten totaal verkocht. Je kunt nog loten kopen tot 
27 november, dus wees er snel bij. De kosten per lot zijn 3,- euro, 
hiervan is 2,40 voor MVC. Dus vraag je oma, opa, buren, oom en 
tantes om een lot te kopen! 
 
Er is ook een superlot te koop. Voor 150,- euro krijg je 50 
lotnummers 
Loten kun je kopen door een mail te sturen naar Gabrielle Feuerberg 
(D1) gabrie_87@hotmail.com  
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Scholieren lijnbaltoernooi 
Afgelopen weken is er door een aantal vrijwilligers van MVC op alle 
basisscholen in Maassluis, gymles gegeven. Tijdens deze gymles aan 
groep 6, 7 en 8 werd lijnbal geleerd.  
Op 13 december (13.00-17.00 uur) wordt er in de Olympiahal een 
toernooi georganiseerd door ons.  De leerlingen waren erg 
enthousiast op school en wij hopen dan ook op veel inschrijvingen.  

Doel is uiteraard om de kinderen enthousiast voor het volleybal te 
krijgen, wat een logische volgende stap is na het lijnbal. 

Jullie hulp is welkom op 13 december! Scheidsrechters, 
wedstrijdleiding, e.d.  
Wil je helpen meld je dan aan bij het bestuur. 
 
Sponsorkliks 
Het is weer bijna december… vergeet niet je 
internet-aankopen via sponsorkliks te doen. 
Hiermee steun jij de club zonder dat het jou iets 
kost. Op de site van MVC vind je de link (rechts op de pagina) 
 
Verslagen 
Iedere week wordt er door onze ‘redactie’ een persbericht 
uitgestuurd naar de Schakel en Maassluis.nu. Hiervoor is jullie input 
altijd hard nodig. Daarom de dringende oproep om toch verslagen te 
blijven schrijven en deze voor zondag 13.00 uur te sturen naar 
verslagen@mvcmaassluis.nl  
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Oliebollen toernooi 
De insteek voor het jaarlijkse oliebollentoernooi is dit jaar gewijzigd. 
We zien in het oliebollentoernooi een mogelijkheid om nieuwe 
volwassen leden te werven. 
Door middel van dit toernooi, dat gehouden wordt op woensdag 27 
december van 19.30 uur tot 22.30 uur willen we de Maassluise 
bevolking kennis laten maken met de volleybalsport. 
Deelname is mogelijk voor alle Maassluizers mits men zich opgeeft 
als compleet team van minimaal 6 en maximaal 8 personen. 
De teams dienen wel aan enkele voorwaarden te voldoen. Tijdens 
het spelen dienen er minimaal twee dames in het veld te staan, 
terwijl er niet meer dan twee competitiespelers per team tegelijk 
opgesteld mogen worden. Ook zijn er enkele afwijkende spelregels 
van kracht. Zo mag niemand bovenhands serveren en is het voor de 
heren verboden te smashen. Er wordt op tijd gespeeld in plaats van 
sets. 
 
Voor de winnaars is er een leuke, gezonde prijs te verdienen. Eind 
november zullen we een mailing versturen naar alle leden, met de 
vraag deze zoveel mogelijk te verspreiden binnen Maassluis. 
Uiteraard mag je je als lid ook inschrijven met een team, mits je 
voldoet aan de bovenvermelde voorwaarden. 
 
Mini Maxi toernooi  
Als aanvulling op het scholierenlijnbal toernooi willen we de 
deelnemers uitnodigen om samen met hun “maxi” deel te nemen 
aan ons traditionele toernooi. 
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Nieuwe leden 
We heten de volgende leden van harte welkom bij MVC.  
 
Lucas Poortman ( CMV ) Ernst-Jan Bentvelzen ( Recreanten ) 
Lucas Croes ( CMV ) Canan Koc ( Recreanten ) 
Azra Özserk ( Meisjes C ) Yeliz Demirbas ( Recreanten ) 
Moniek Hadderingh ( Dames 1 ) Thiago De Sousa Jacob ( Recreanten ) 
Roy van der Lee ( Heren 2 ) Margreet Beerhorst ( Recreanten ) 
 
Als je ook een nieuw lid bent, maar hier niet bij staat, vul een 
inschrijfformulier in en lever die in bij de aanvoerder van je team of 
bij een van de bestuursleden ( Ron, Linda, Gabrielle of Marcel ). 
Ook als je bent verhuisd, of je hebt een nieuw telefoonnummer of e-
mailadres: geef het door! 
 
Digitaal wedstrijdformulier ( DWF ) 
Het Digitale Wedstrijd Formulier is nu ongeveer 7 speelronden in 
gebruik. Er komen door dit gebruik wat aandachtspuntjes naar 
boven. De NeVoBo heeft uitgebreide e-mail verzonden aan de 
aanvoerders met deze punten. Hieronder vinden jullie de 
belangrijkste: 
 

- Invoeren juiste setstanden 
- Speler “aanvinken” die niet gespeeld hebben 

 
Als laatste willen we het volgende onder de aandacht brengen bij de 
officials. Wanneer je een wedstrijd moet fluiten, log dan van de 
tevoren in op het DWF in en vul jouw naam in als official..  
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Scheidsrechtertoets 
Tijdens de thuiswedstrijden moeten we als teams de wedstrijden 
van de andere teams fluiten. Om deze wedstrijden te kunnen fluiten 
moet iedereen zijn/haar licentie behalen.  
 
De NeVoBo heeft een aparte website waarop je spelregelkennis 
eigen kan maken en kan toetsen. Ga hiervoor naar de volgende 
website: http://www.volleybalmasterz.nl. Log-in met je 
bondsnummer of gebruikersnaam en maak de toets. Op het 
moment dat je de toets afsluit met een voldoende mag je in ieder 
geval de wedstrijden van de MVC-jeugd en heren 2 fluiten.  
 
Mocht je na het behalen van je licentie wedstrijden willen fluiten 
dan kan je contact opnemen met Gabrielle om te bekijken welke 
opleidingen en cursussen je moet volgen om dit bereiken. 
 
Sponsorcommissie update 
De sponsorcommissie moet nog wat op stoom komen dit jaar, maar 
dat neemt niet weg dat de eerste balsponsor van het jaar binnen is. 
Met 2 ballen zorgt ‘t Smitje ervoor dat de thermometer van de 
nullijn afgekomen is. Een goed begin is het halve werk! Maar dat 
neemt natuurlijk niet weg dat er meer balsponsoren nodig zijn.  Ken 
je iemand, weet je een bedrijf wat wel een bal zou willen 
sponsoren? Meldt het aan ons tijdens een thuiswedstrijd of stuur 
een mailtje aan sponsorcommissie@mvcmaassluis.nl . De 
recordhouder van vorig jaar is Heren 2 geweest waaruit meer dan 4 
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ballen zijn gekomen. Kan iemand het record van Heren 2 
verbeteren? 
 
Met de komende Sinterklaas en Kerstdagen voor de boeg is het voor 
iedereen weer stress om op tijd alle cadeautjes binnen te halen. In 
plaats van je, in weer en wind, onder te dompelen in de drukte en 
gedrang van de warenhuizen en winkelstraten deze komende tijd, 
kun je er ook voor kiezen om je inkopen te doen vanuit je luie stoel 
via het internet. En als je dat doet, doe het dan wel via de 
Sponsorkliks !! Alle grote bedrijven zitten erop; Coolblue, 
Mediamarkt, Intertoys, Hema, Toys-R-us, noem maar op! En denk je 
eraan deze drukke tijden te ontvluchten? Boek dan je “vlucht” 
(snapt u ‘m 😉 ) óók via sponsorkliks. En mocht je via Expedia 
boeken dan kunnen we zelfs extra bonus verdienen. Als er tussen 20 
september en 31 maart 6 keer (of meer) via de sponsorkliks bij 
Expedia geboekt wordt krijgen we bovenop de standaard 11% 
commissie nog eens 2.5% extra! Dus stop met wegen en wikken, 
maar snel sponsorklikken! 
 
Hebben jullie vragen/ideeën of suggesties neem contact met ons op! 
Via sponsorcommissie@mvcmaassluis.nl  
 
Wist je dat…. 

- de jongste jeugd ( 8 t/m 12 jaar ) vanaf november traint in een 
zaal aan de Haydnlaan van 17.00 – 18.00 uur. 

- er nog eens 10 ballen zijn aangeschaft. 
- er een tablet zal komen voor het DWF. 


