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Via deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de huidige
stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen.

Belangrijke Data
December
5 wel jeugdtraining – geen seniorentraining!
12 trekking Grote Club Actie
26 geen training ivm 2e kerstdag
28 Jaarlijkse Mini Maxi en Oliebollentoernooi
Januari
2 geen jeugdtraining
Februari
27 geen jeugdtraining
April
12 Bedrijven Sponsor Toernooi
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Aan alle leden.
Zonder tegenstanders, geen wedstrijd. Als vereniging willen wij onze
tegenstanders en dus onze gasten, een gevoel geven dat zij welkom
zijn. Daarbij is jouw rol van belang.
Zorg er als team voor dat jullie allemaal op tijd in de zaal zijn,
minimaal 30 minuten voor aanvang wedstrijd. Bij een wedstrijd om
15.00 uur betekent dit dus dat je tussen 14.15 en 14.30 uur je veld
op bouwt en zorgt dat alles klaar staat, zodat jullie de tegenstander
kunnen ontvangen.
Ook de scheidsrechter hoort 30 minuten voor aanvang aanwezig te
zijn. Jouw taak is om te controleren of het veld klaar is (nethoogte,
geen banken in de weg, telbord, stoel) en het wedstrijdformulier in te
vullen.
Wij vertrouwen er op dat alle leden hun verantwoordelijkheid nemen
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Mini Maxi toernooi en oliebollen toernooi
Dit jaar zal op vrijdag 28 december van het jaarlijkse toernooi
georganiseerd worden.
Vind jij het leuk om met je vader, moeder, buurvrouw of juist met
jouw dochter, zoon, neefje, buurmeisje mee te doen aan dit
toernooi?
Wanneer: vrijdag 28 december
Tijd: 19.00-20.30 uur
Wethouder Smithal
Aanmelden voor 15 december
Aansluitend wordt er om 20.30 uur in mixteams het
oliebollentoernooi gespeeld. Aanmelden om 20.00 uur in de Smithal.
Scheidsrechters
Zoals eerder gemeld in deze nieuwsbrief dien je als scheidsrechter
minimaal 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd in de zaal te
zijn. In deze tijd controleer je het wedstrijdformulier en het veld.
Daarnaast regel jij het inspelen.
Meisjes B en een enkele jongens B hebben in de herfstvakantie de
scheidsrechters toets gemaakt. Zij zullen dan ook de CMV
wedstrijden gaan fluiten in de tweede helft van het seizoen.
Wil jij ook de toets doen? Dat kan via deze link kun je de
spelregels nalezen, vind je oefenstof en de
eindtest. https://www.volleybalmasterz.nl/spelregels/ (Website
Volleybalmasterz spelregels en toetsen)
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Grote Club Actie
Er zijn 135 loten verkocht. De trekking is op 12 december. Wie weet
val jij in een van de mooie prijzen.
Ecrin heeft in ieder geval al een prijs gewonnen. Zij heeft meer dan
20 loten verkocht en daarom ontvangt zij een tegoed bon
waarmee zij een gratis kaartje krijgt voor Bobbejaanland, Avontura,
Optisport zwembaden of Body Worlds. En zij krijgt een 2e artikel
gratis bij een bestelling in de webshop van Masita.
Van de opbrengst willen wij dit jaar nieuwe ballen en nog een blauw
ballenwagentje kopen.

Welkom nieuwe leden
Graag verwelkomen wij:
Bij Heren 2 is Alexander de Jong weer terug.
Bij de recreanten zijn sinds kort een aantal nieuwe deelnemers die
net begonnen zijn met trainen. Ook bij de CMV en de dames zijn
nieuwe gezichten te zien. Wij hopen uiteraard dat deze personen
snel lid worden.
Daarnaast zijn wij nog dringend op zoek naar nieuwe heren voor het
1e klasse team en het 3e klasse team. Dus vraag eens rond in je
omgeving.
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Maatschappelijk Stage
Sinds woensdag 21 november is Liza Qhaemi als hulp aanwezig bij
de trainingen van de CMV jeugd. Zij moet 30 uur maatschappelijke
stage lopen als vrijwilliger. Zij volgt een vmbo opleiding aan het
Geuzencollege. Een maatschappelijke stage is bedoeld om jongeren
kennis te laten maken met vrijwilligers werk en zo een bijdrage te
leveren aan de samenleving.

Mosselavond
Op 10 november jl werd er weer volop genoten van de heerlijke
mossels en saté die Petra in ’t Smitje ons voorschotelde.
Het was een gezellig avondje!
Bedankt allemaal
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Actie foto’s
Maak een teamfoto, actiefoto’s tijdens
je wedstrijd en/of juist van de gezelligheid
na de wedstrijd. Stuur ze naar
verslagen@mvcmaassluis.nl of zet ze op de facebook pagina. Leuk
voor de website en Schakel!
Sponsorkliks
De feestdagen komen er weer aan. Gebruik de sponsorkliks link via
de website en sponsor onze club kosteloos!
Al je feestaankopen dus via sponsorkliks doen!
‘De trainers aan het woord’
Wij naderen het einde van de eerste speelhelft 2018-2019.
Hieronder een boodschap van onze club trainers.
Linda, CMVn5; ‘De jongste groep van onze club is dit seizoen
gestart in de competitie. Op niveau 5 kunnen bonuspunten gescoord
worden wanneer zij in drieën overspelen. Dit super gezellige mix
team weet al aardig wat extra punten binnen te halen! En snoepjes
na de wedstrijd gaan er ook altijd goed in;-)’
Roy, Jongens B; ‘Jongens B is dit seizoen gegroeid, niet alleen
fysiek in lengte en bouw, maar ook in aantal. Nieuw dit seizoen is dat
we zijn gaan trainen op specifieke speelposities, nog geen *vaste*
posities maar we rouleren nog wel. Met Anneke en Jonathan (van
Move, waar de jongens op maandag trainen), hebben we besloten
dat ze wel moeten wennen aan vaste posities, maar we willen nog
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niet alle posities vast leggen. Eerst kijken wat iedereen leuk vind en
ligt!’
Bart, recreanten; ‘Ik train de recreanten nu een half jaar en dat doe
ik met veel plezier. Het is een leergierige groep, die het lol hebben in
het volleyballen op een goede manier combineert met beter willen
leren volleyballen én willen winnen. Het niveauverschil binnen de
groep is best wel aanwezig, maar niemand valt buiten de boot. Als
één van de weinige teams binnen de vereniging heeft dit team
geen last van tekort aan mensen, sterker nog er komen er steeds
meer bij! Dat is volgens mij ook het credo van de recreanten, hoe
meer zielen hoe meer vreugd! Wat ik het afgelopen jaar geleerd heb,
is dat er één ding is wat dit team het allerbelangrijkste vindt aan een
training…..namelijk dat er altijd aan het einde van de training
minimaal 15 minuten gereserveerd is voor een potje!’
Ahmad, H1 en D1; ‘Ik vind van de dames 1 en heren 1 MVC
Maaslsuis aardig en serieus. Zij zijn altijd fanatiek bezig en zij zijn
altijd aanwezig. Ze zijn met een kleine groep maar ze staan op een
goeie plek. Ik vind het leuk om training te geven omdat zij intensief
spelen en zij luisteren heel goed naar mijn uitleg. Ze doen het super.’
In de volgende nieuwsbrief krijgen de aanvoerders het woord.

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen!

