11/09/2016

Hallo sporters,
Na een deugddoende vakantie zijn we er met zijn allen weer vollop ingevlogen en
dus zijn we hier weer met onze maandelijkse nieuwsbrief.
Wist je trouwens al dat ...
… onze Dames 1 de eerste ronde van de Beker van Antwerpen gewonnen hebben
tegen Loenhout.
… onze Heren 1 de eerste ronde van de Beker van Antwerpen ook gewonnen hebben
tegen Kessel Statie.
… onze Heren 1 zich ondertussen ook al geplaatst hebben voor de finale van de
Beker van Mol.
… deze Beker van Mol dit jaar georganiseerd wordt door BVC Balen op 01/05/2017.
… de Balense Volleybal dit jaar 50 jaar bestaat.
… het een feestelijk jaar zal worden. Het bestuur is nog op zoek naar helpende
handen, toffe ideeën, 'oud' materiaal, ... om dit zo feestelijk mogelijk te laten
verlopen. Zie ook onze oproepbrief in bijlage.
lees verder

… er op zaterdag 17/09 een passessie is in de Bleukens waar je nieuwe BVC
sportkleding kan passen en kopen. Je kan dit ook bestellen via onze nieuwe
webshop-pagina op onze website www.bvcbalen.be
... volgende week (van 12/09 tem 18/09) de week van de sportclub er weer aankomt.
Iedereen die wil leren volleyballen, mag dan zeker langskomen. Ken jij nog iemand
die je ploeg wil vergezellen, laat hem/haar dan zeker langskomen om eens mee te
trainen.
… BVC Balen HEEL GOED BEZIG is!
... BVC Balen met zijn jeugdwerking de EERSTE plaats behaald heeft in de reeks
van de middelgrote clubs van de AVF federatie. Hiervoor hebben we een cheque
ontvangen van 300 €. Dikke pluim aan alle jeugdspelers en -trainers !!! Zonder jullie
was dit nooit gelukt ! We gaan er voor en proberen om het dit jaar minstens even
goed te doen !
… het jeugdlabel door de VVB federatie volledig herwerkt werd. Er bestaan geen
zilveren en gouden labels meer maar er kunnen nu sterren verdiend worden.
… BVC Balen maar liefst de 13de plaats (van de 112) behaald heeft voor zijn
jeugdwerking en zo verdienen we 4 STERREN !! Dit opnieuw dankzij de inzet van
onze jeugdspelers op de starterstornooien, de gewesttrainingen, de vakantiestages, de
steunpunttrainingen enz. DOE ZO VOORT !
… de volledige kalender van de competitiewedstrijden ondertussen ook per ploeg op
de website staan.
lees verder

… onze paparazzi tijdens de eerste thuiswedstrijden in september en oktober,
opnieuw foto’s zullen maken van alle ploegen in wedstrijdoutfit. Deze zullen nadien
op de website gepubliceerd worden. Iedereen dus op zijn paasbest paraat.
Knotsgekke foto's mogen natuurlijk ook. Have fun !
… er enkele belangrijke data zijn die je zeker in je agenda moet noteren :
•
•
•
•
•
•

wafelslag : zaterdag 24/09/2016
speculaasverkoop : in de maand november
bezoek van de Sint: begin december
quiz: zaterdag 25/02/2017
mosselfeest : 12/03/2017
Beker van Mol : 01/05/2017

Sportieve groetjes

