15/04/2016

Hallo sporters,
En opnieuw hebben we een KAMPIOENENPLOEG :
Proficiat aan Dames 5 !
Op 1 mei spelen onze Heren 1 de finale voor de BEKER VAN MOL. En ze willen de
beker heel graag winnen! Als ze er een lap op geven zoals ze al een gans seizoen
doen, dan mag dit zeker geen probleem zijn. Extra supporters maakt het natuurlijk
net iets leuker. Kom hen dus zeker aanmoedigen op zondag 01/05 om 20u in de
sporthal.
Onze Dames 1 spelen nu zaterdag 16 april een belangrijke match tegen Zandhoven.
Indien ze deze wedstrijd kunnen winnen, dan zijn de zeker van de eindrondes en zit
er nog een waterkansje in om toch nog kampioen te spelen. Alle supporters dus zeker
op post !
Lees verder

De indeling van onze KRIK KRAK DAG zal er dit jaar net iets anders uitzien. De
datum is verschoven naar 6 én 7 mei. Gelieve wel op voorhand in te schrijven (voor
25 april) zodat de ploegjes kunnen ingedeeld worden. Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd.
Op vrijdag 06/05 verwachten we de spelers vanaf U15 samen met de dames en
heren, waarbij zeker onze kampioenen niet mogen ontbreken. Zij spelen tussen 19u
en 22u met zijn allen gemengd door elkaar.
Op zaterdag 07/05 van 16-18u is het dan de beurt aan onze jongste spelers, en hier
ook uiteraard de kampioenen. Zij spelen wedstrijdjes, samen met en tegen hun
vriendjes, broer, zus, buur, ouders, grootouders. En daarna is het tijd voor een feestje
Waar is da feestje? In de Kruierie in Balen is ons FEESTJE ! En dit op zaterdag 7
mei. Vanaf 19u worden onze kampioenenploegen uitgebreid gevierd. Hierna laten we
met zijn allen onze danstalenten eens zien en zwieren we onze beentjes los tot ….
Nu het seizoen bijna op zijn einde loopt, vragen wij ook weer aan alle jeugdspelers
om je WEDSTRIJDTRUITJE in te leveren bij je trainer vóór de laatste training of
ten allerlaatste op de Krik-Krak dag (06/05 of 07/05). Zo moeten we in september
niet te lang liggen zoeken naar de juiste maat en truitjes.

Lees verder

En als voorlaatste puntje, maar zeker niet onbelangrijk : de INSCHRIJVINGEN
voor volgend seizoen. Normaal gezien zou iedereen het inschrijvingsformulier
moeten ontvangen hebben. Gelieve dit formulier na te kijken, eventuele wijzigingen
hierop aan te duiden en eventueel een nieuwe pasfoto toe te voegen, zeker als je foto
al enkele jaartjes meegaat! Je kan je inschrijvingsformulier terug aan je trainer
bezorgen, aan iemand van het bestuur of in de brievenbus deponeren.
Begin mei moet het bestuur alle competitieploegen voor het volgende seizoen
inschrijven bij de volleybalbond. Om in september niet voor verrassingen te staan,
kunnen we enkel die ploegen inschrijven waarvan voldoende spelers reeds
ingeschreven en betaald hebben maw
NIET ingeschreven EN betaald vóór 20/04, GEEN competitie in september !
Bovendien krijg je een korting van 20€ als je voor 20/04 betaalt.
De allerkleinsten van onze club, de VOLLEYBALSSCHOOL, mochten zeker niet
ontbreken als ploeg in de kijker. Zij zijn wekelijks het meest vertegenwoordigd op de
trainingen. Lees het verslagje van dit aanstormend talent op onze website.
Markeer ook alvast in je agenda: algemene vergadering op vrijdag 27/05 om 19u30
in de Bleukens.
Op deze vergadering worden dan o.a. de definitieve ingeschreven ploegen bekend
gemaakt.
Sportieve groetjes

