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Algemeen 
Yes, we mogen (voor de zoveelste) keer weer! Vanaf 
morgen kan er door iedereen weer gevolleybald worden. 
En daar zijn wij blij mee. We hopen dat het voor elk 
team mogelijk is om zo veel mogelijk te kunnen spelen. 
Maar besmettingen met het Corona-virus liggen op de 
loer en zowel trainer als speler kan zomaar weer een 
besmetting op lopen. Als bestuur doen wij er alles aan 
om elk team te kunnen laten spelen, maar onze trainers-
pot is niet eindeloos. Het kan dus voorkomen dat een 
team niet kan trainen omdat de trainer besmet is 
geraakt door het virus. We hopen op jullie begrip 
hiervoor.  
Check voor de laatste regels rondom corona en het 
volleybal: 
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2022/01/14/vers
oepelingen-wel-trainen-geen-competitie 

 

Nieuwsbrief 
Het zijn onrustige tijden geweest, voor iedereen en wij 
als bestuur ontkwamen daar ook niet aan. Hoewel er 
nog veel onzeker is, hopen we de lopende competitie te 
kunnen uitspelen. Echter er is nog weinig duidelijk 
wanneer de competitie herstart gaat worden. We 
houden jullie hiervan op de hoogte. Wij proberen jullie 
in ieder geval door middel van 4x per jaar een 
nieuwsbrief uit te brengen op de hoogte te houden van 
het reilen en zeilen binnen de vereniging. In maart en 
eind mei zal er nog een nieuwsbrief uit komen. Vanaf 
volgend seizoen zal de nieuwsbrief op vaste tijden 
worden uitgebracht en wel in de maanden september, 
december, maart en juni. 

 

Bestuur 
Een aantal jaar geleden is besloten om vanuit elk 
seniorenteam iedere 2 jaar een speler zitting te laten 
nemen in het bestuur. Vanuit heren 1 is dit Marc de 
Boer, van dames 1 is dit Wies Brunner, bij dames 2 heeft 
Reinata van Mourik de plek van Selma Castiglione 
overgenomen, voor dames 3 is het Geeske Douma en 
vanuit dames 4 neemt Benthe Tijssen zitting in het 
bestuur. Bert de Jager heeft als ouder van spelende 
dochters jaren zitting genomen in het bestuur en wij zijn 
hem dankbaar voor alles wat hij voor VoVeSa heeft 

gedaan. Hij is dit seizoen uit het algemeen bestuur 
gestapt, maar is nog wel aanwezig in de jeugd commissie 
en doet de website voor de vereniging. 

De indeling van het bestuur is als volgt: 
- Voorzitter   Marc de Boer 
- Secretaris   Wies Brunner 
- Penningmeester/ledenadm. Schelte Halma 
- Materiaalbeheer  Benthe Tijssen 
- PR en sociale media  Geeske Douma 
- Jeugdzaken   Reinata Bosma 

Buiten het bestuur maar regelen wel diverse zaken voor 
de vereniging in commissies en afzonderlijk: 
- Wedstrijdzaken  Anneke van Dalfsen 
- Website   Bert de Jager 
 
Jeugdcommissie: 
- ABC-jeugd   Bert de Jager en 

Karin Schuhmacher 
- CMV-jeugd   Lucanne Tijssen,  

Lianne Timmermans en 
Sanne Beimers 

- Beachcommissie:   Johan-Klaas Heslinga,  
Piet Jetse Heeringa, Nico 
Schaap en Karin 
 

Kampioenschap najaarscompetitie 
Hoewel bij de senioren de competitie nog doorloopt is 
bij de ABC-jeugd dit opgesplitst in een najaars- en 
voorjaarscompetitie. Dit geeft verenigingen de 
mogelijkheid om teams in de 2e helft van het seizoen 
naar een hogere of lagere klasse te zetten.  In december 
werd de competitie stil gezet, maar de NeVoBo had op 
basis van het aantal gespeelde wedstrijden en daarmee 
behaalde punten besloten om toch kampioenen aan te 
wijzen. Hierdoor zijn de A-jeugd en de C-jeugd kampioen 
geworden in hun klasse. Gefeliciteerd meiden! Het 
eremetaal komt nog naar jullie toe! 
Het complete overzicht van de eindstand van de jeugd is: 
A- jeugd 1e, kampioen 
B1  6e   
B2  5e 
C  1e, kampioen 
CMV niveau 6 8e 
CMV niveau 5 10e  
 

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2022/01/14/versoepelingen-wel-trainen-geen-competitie
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In november is er overleg geweest met trainers en 
coaches van de jeugdteams. Zo werden de teams 
geëvalueerd en gekeken of er geschoven diende te 
worden in spelende klasses en in de teams. Dit zal wel 
het geval zijn. Maar vooralsnog starten we zoals we 
geëindigd zijn. Wanneer alle aanpassingen rond zijn zal 
dit worden gecommuniceerd aan de spelers en teams. 
De nieuwe indelingen van de jeugdcompetitie zijn, 
ondanks dat er nog niet gespeeld gaat worden, wel al 
bekend. Check hiervoor de site of app van de NeVoBo.  
 
De 5 seniorenteams gaan wanneer het mogelijk is weer 
verder met de competitie 2021-2022. Houdt er rekening 
mee  dat de competitie langer door zal gaan dan april. 
Dus in mei zullen er ook nog wedstrijden gespeeld 
worden. De NeVoBo heeft hiertoe besloten, om de 
competitie zo uit te laten spelen.  
De huidige stand is: 
Heren 1 10e 
Dames 1 1e 
Dames 2 3e 
Dames 3 7e 
Dames 4 3e  

Afscheid Jelger en Aukje  
De afgelopen jaren werd de gezelligheid in de 
sporthal/kantine gecreëerd door Jelger en Aukje! Na 
jarenlange trouwe dienst hebben de twee het stokje 
doorgegeven en genieten ze van een welverdiende rust. 
Jelger zijn laatste werkdag was op 27e oktober 2020 
i.v.m corona hebben wij niet een groot afscheid kunnen 
geven. daarom hebben we namens de vereniging een 
drie gangen diner gegeven van de zwarte haan als 
bedankje voor al de mooie jaren. Jelger en Aukje het 
gaat jullie goed! 

 

 

VoVeSa 50 jaar! 
22 november 1971 begon een groep sportieve Bildtkers 
een vereniging om het volleyballen in het Bildt mogelijk 
te maken. En zie, VoVeSa was geboren. En nu, 50 jaar 
later is de club nog steeds in volle bloei. Hoewel het in 
coronatijd best moeilijk is om dit jubileum te vieren 
wordt er getracht in dit seizoen enkele festiviteiten te 
organiseren. 
De jeugd beet afgelopen zaterdag 10 december de spits 
af met een volleybalclinic onder leiding van gasttrainer 
Allard Jongsma. Via een link op de website van de 
vereniging konden ouders met behulp van de webcam 
de jeugd volgen bij hun inspanningen. Alle kinderen 
waren gehuld in een VoVeSa-jubileum shirt en daarbij 
was de jongste jeugd eerst aan de beurt. Hen werd 
geleerd dat je bij volleybal niet alleen moet bewegen als 
je aan de bal bent, maar dat het een continue dynamiek 
moet zijn. Uiteindelijk speelden ze twee tegen twee een 
heus partijtje waar al flink gesmasht werd. In de kantine 
bij Ageeth konden ze na de training bijkomen onder het 
genot van een stukje VoVeSa-oranjekoek. Daarna was de 
oudere jeugd aan de beurt. Dit zijn kinderen van 12 tot 
18 jaar. Zij zagen bij Vc Sneek en op tv volleyballers een 
sprongservice maken. Dat wilden zij ook wel leren. Met 
een paar eenvoudige tips, waar het allemaal om timing 
draait gingen er heel wat ballen strak over het net.  
Prachtig dat een teamsport-club na zoveel jaren nog 
altijd deel uit maakt van het verenigingsleven in St. 
Annaparochie. Dat is in een tijd van drukte en snelheid 
nog niet zo makkelijk. En hoewel de vereniging graag ziet 
dat er meer jongens gingen volleyballen, mag men wat 
betreft het leden aantal niet klagen. Daar zorgen ze met 
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elkaar als bestuur, vrijwilligers, trainers en ouders goed 
voor. Op naar het volgende jubileum. 

 

 

Elk seniorenteam heeft inmiddels een afgevaardigde in 
de jubileum-commissie zitten. Het doel is om tot het 
einde van het seizoen nog een tal van activiteiten te 
gaan organiseren waarbij ieder lid van de vereniging wel 
aan bod zal komen. Gedacht is aan wadlopen voor de 
senioren, een beach clinic voor iedereen met eindfeest, 
een pubquiz en het gezamenlijk lopen van een 
hardloopwedstrijd in naam van VoVeSa. Je ziet, we zijn 
al flink aan het brainstormen. Maar andere ideeën zijn 
van harte welkom. Dit kan je doorgeven aan de 
afgevaardigde van je team: Lisette, Tineke, Karin (dames 
1), Selma, Tineke (dames 2), Sanne, Geeske (dames 3), 
Nanne Pieter, Johan-Klaas (heren 1).  

Pubquiz 
Dat VoVeSa van een pubquiz houdt is inmiddels dus wel 
duidelijk. Afgelopen december organiseerde dames 3 
een online pubquiz en daar deden weer heel wat leden 
fanatiek aan mee. Vragen over muziek, volleybal, film en 
eten kwamen aan bod. Uiteindelijk wist de familie 

Veenstra de meeste antwoorden en ging er met de prijs 
vandoor. Dames 3 bedankt voor de organisatie. 

 

Sociale media  

We willen komend seizoen niet alleen de leden op de 
hoogte houden van alle nieuwtjes maar ook onze 
VoVeSa-Fans! Hier kunnen we alle hulp goed gebruiken! 
Heb jij een leuk idee voor de vereniging? Of een leuke 
foto met je team? Of ben jij een VoVeSa-Fan en maak jij 
leuke foto’s en filmpjes  vanaf de kant? Stuur ze op! Zo 
kunnen wij onze sociale media nog leuker maken!  

 

volg jij ons al op onze socials?  

website: www.vovesa.nl  

Facebook: VoVeSa 

Instagram: vovesa_sintannaparochie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vovesa.nl/
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VoVeSa wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 

● DeVriMed BV,  
farmaceutische en medische producten. 
www.devrimed.nl.   
Hoofdsponsor wedstrijdshirts 
 

 
 

 
Sponsoren trainingsjasjes ABC-jeugd: 

● ‘Halma Agro BV’ 
 

Goedkoop tanken 
Brandstoffen 

Smeermiddelen 
www.halmaolie.nl/ 

 

● ‘Lemstra QA. B.V’.  
Qualitiy assurance-kwaliteit 
www.lemstraqa.nl 

 

 
Sponsoren ballenkarren: 

● Jet Koeriers, 
Specialist in koel-, vries- en sneltransport 
www.jetkoeriers.nl 

 

 
 

● Thuisopticiens Friesland, 
Thuisopticiens Friesland is de opticien die bij u langs 
komt.  www.thuisopticiensfriesland.nl 

 
 

● JP Relatiegeschenken, 
het adres voor Borduren, Bedrukken, Posters, 
Canvas, Lasergraveren en Relatiegeschenken. 
www.jprelatiegeschenken.nl 

 

 
 
Sponsor wedstrijdbroekjes Dames1: 
 

● Akkerbouwbedrijf Vogels 
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