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Beste VoVeSianen,
De Lente is begonnen! Ook het eind van onze competitie
is in zicht. Hier en daar moeten er nog wedstrijden
gespeeld worden. We kunnen dadelijk de slippers en
zonnebrillen voor de dag halen om weer te beachen! Wij
kijken hiernaar uit, jullie ook?
In deze nieuwsbrief word je op de hoogte gesteld van de
activiteiten van VoVeSa!

Hoe is het nu met:
Heren 1
Een stukje schrijven over Heren 1. Dit verzoek kwam
binnen vanuit de vereniging. Nu kan ik zo langzamerhand
wel een boek schrijven over dit team, maar ja daar is geen
ruimte voor in de nieuwsbrief.
Laten we eerst eens beginnen over de gemiddelde leeftijd
van herenteam. Dat dit onderhand richting de 45 gaat,
zou je zo op het eerste oog niet zeggen. Het team speelt
nog steeds met flair, is atletisch en is sportief gezien nog
prima in staat om mee te draaien voor het
kampioenschap. Het is dan ook jammer dat door corona
dit allemaal wat anders is gelopen dit jaar. Af en toe is er
dit seizoen een wedstrijd gespeeld. Aangezien we bijna
alle wedstrijden niet compleet zijn geweest, was het dit
seizoen niet realistisch om hoge ambities te hebben. We
zijn dan ook dik tevreden met de positie die we hebben in
de huidige ranglijst.
Een ander opvallend beeld was dit jaar, dat we medisch
gezien best een bijzonder team zijn. Ik geloof dat we bijna
alle blessures die je kan bedenken dit jaar voorbij zijn
gekomen. Een schouder uit de kom, een vinger met wat
hechtingen,
knieproblemen,
rugproblemen,
hartritmestoornissen en noem het maar op. Maar met
veerkracht en knap herstellend vermogen zijn we in staat
om dit allemaal snel weer de baas te zijn.
Naast het volleyballen is er nog een ding waar we sterk in
zijn, het sociale aspect. Als team zorgen we ervoor dat de
uitbaters van de kantine het eindelijk eens druk hebben
en niet te vroeg naar huis gaan. Ik durf te zeggen dat we
op dit deel ons zelf echt kampioen kunnen noemen. 😊

helder, we gaan het zien. Voor nu nog maar even de
laatste weken in de zaal en als het weer het toe laat gaan
we lekker het beachveld op om onze kunsten daar te
vertonen. Ik zou zeggen kom gerust eens kijken.
Groeten Auke Heren 1
Dames 1
Yes, wij staan bovenaan! Elke wedstrijd tot nu toe
gewonnen… Hoe heerlijk is dat? Het team bestaat uit
een mix van jong en oud en dat gaat prima samen. Alle
lof ook voor trainer en coach Marc. Hij verzint elke week
weer leuke oefeningen en is er bijna elke wedstrijd bij,
top!
Bij de thuiswedstrijden kunnen we rekenen op Hendrika
als scheids en (oud-teamgenoot) Thea als teller. Dank
dames!
Extra leuk is dat de kantines weer open zijn. Zo kunnen
we de overwinningen met zijn allen vieren: ,,1, 2, 3, 4, 5
punten… punten!’’ En dan heerlijk proosten.
En wat fijn dat Annalien na een lange knieblessure weer
begonnen is met trainen. Welkom terug Annalien!
Hopelijk kun je nog aansluiten bij de laatste wedstrijden
in de competitie. Dan kunnen we eindelijk nog een foto
van ons complete team maken. Tot slot: publiek is altijd
welkom! Wanneer onze thuiswedstrijden zijn? Volg ons
op Facebook of Instagram. Hopelijk tot ziens in De
Bildtse Slag!

Dames 2
Hoe het gaat met ons team;
Dames 2 is weer compleet, waar we erg blij mee zijn. Op
dit moment hebben we van 1 team verloren, we staan
3e in de competitie. Als team zijn we erg blij met deze
prestatie. Helaas kampen we wel met een aantal
terugkerende blessures maar dat mag de pret niet
drukken.
We hopen dat we het seizoen op deze manier kunnen
voortzetten.

Wat het komende seizoen ons gaat brengen en met welke
personen we er volgend jaar weer staan is nu nog niet
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Dames 3
Mijn naam is Amarens van der Weerdt en ik ben
aanvoerder van Dames 3. We spelen in klasse 2 en op dit
moment staan we in de midden mode van de
competitie. Een aantal maanden geleden zijn dames 3 en
4 samengevoegd. Na een korte periode dat we aan
elkaar moesten wennen gaat het op dit moment erg
goed. Het is erg gezellig, we zijn fanatiek en we hebben
ambitie om nog beter te worden. Zoals voor iedereen
geldt is het dit jaar ook weer een chaotisch seizoen maar
met de steun van Bert, Appie en Andre slaan we ons er
doorheen.
Stukje vanuit CMV1:

Huldiging kampioenen
Op maandag 31 januari zijn de meiden van MA1 en MC1
gehuldigd. Zij zijn afgelopen seizoen kampioen
geworden en hadden dus nog een prachtige medaille
tegoed. Nadat Bert de meiden had toegesproken
ontvingen zij een roos en een mooie medaille. Super
gedaan meiden! Ga zo door!

Afscheid trainster CMV1
Begin februari heeft Tietia, trainer van CV1, aangegeven
te stoppen met het geven van trainingen. Tietia is
jarenlang actief geweest binnen de vereniging als
trainer, coach en ook als scheidsrechter. Hiervoor willen
we haar natuurlijk bedanken. Er is namens de vereniging
al een attentie bezorgd, maar ook via deze weg: Tietia,
bedankt voor je inzet voor Vovesa de afgelopen jaren!
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Beachcommissie
De beachcommissie is weer ontwaakt uit de winterslaap.
En met het mooie weer van de afgelopen dagen lokt het
beachveld. We hebben wat lopen brainstormen over de
invulling van het beachvolleyballen voor dit seizoen. En
ook tijdens de ledenvergadering was het ter sprake
gekomen. Het idee is om voor zowel de senioren als de
ABC-jeugd een competitie op te zetten. De jongste jeugd
(CMV) zal doorgaan met trainen, maar dan in het zand in
plaats van de zaal (woensdags). De uitnodiging voor de
senioren is toegevoegd aan deze nieuwsbrief. De
bedoeling is om de seniorencompetitie van 12 mei t/m 8
juli te laten verlopen en dan op de donderdag en vrijdag
als speeldag. Een aantal verenigingen rondom St.
Annaparochie zullen ook weer een uitnodiging krijgen.
De jeugdcompetitie zal van 23 mei t/m 5 juli
plaatsvinden, dit omdat hun zaalcompetitie wat langer
doorgaat. De jeugdcompetitie zal onderverdeeld worden
in een A-BX en een B-C competitie. Hun speeldagen
zullen maandag en dinsdag zijn. Dit zal de
jeugdcommissie verder gaan uitwerken. Informatie volgt
dus nog.
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De sponsorcommissie heeft een belangrijke en
omvangrijke taak voor de sportvereniging.
Deze taken worden geregeld door Alinda, Amarens,
Noémi, Ybora en Josina.
Het gaat hierbij voornamelijk om het werven van nieuwe
sponsors en het behouden van de bestaande
sponsorrelaties. We zijn al druk bezig achter de
schermen, waarbij we ook met een nieuw initiatief gaan
starten genaamd ‘De club van 50’. Wij hebben in ieder
geval al een leuk vooruitzicht gepland en hopen dit snel
met jullie te kunnen delen!

Jubileumcommissie
Elk seniorenteam heeft inmiddels een afgevaardigde in
de jubileumcommissie 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 beachclinic voor iedereen met eindfeest,
een pubquiz en het gezamenlijk lopen van een
hardloopwedstrijd in naam van VoVeSa. Je ziet, we zijn
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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
(dames1), Selma, Tineke (dames 2), Sanne, Geeske
(dames 3), Nanne Pieter, Johan-Klaas (heren 1)

zijn de aardappelen rondgebracht bij de
leden. Uiteindelijk zijn er 370 zakken aardappelen
verkocht. Van dit aantal zijn er 90 zakken aardappelen
naar de voedselbanken gegaan van de Waadhoeke en de
gemeente Leeuwarden. Namens de voedselbanken ook
nog bedankt.
Na aftrek van de kosten heeft het netto €1.239,opgeleverd voor onze vereniging. Een prachtig resultaat
waar we trots op mogen zijn.
Zoals in de vooraankondiging van deze actie is vermeld,
was er een leuk prijsje te winnen voor degene die de
meeste aantallen wist te verkopen (per lid). Dit is Selma
geworden van Dames 2 die maar liefst 35 zakken
aardappelen heeft weten te verkopen. Op het moment
van schrijven is deze prijs nog niet overhandigd. Dit zal
op korte termijn gebeuren. Daarnaast heeft het gezin de
Jager met daarin meerdere leden, 45 zakken weten te
verkopen. Als vereniging zijn we natuurlijk iedereen zeer
dankbaar voor de aantallen die ze verkocht hebben. Of
die nu 1 zak was of 10, elke verkochte zak heeft
bijgedragen aan dit prachtige resultaat.

Aardappelenactie

Namens de organisatoren van deze actie nogmaals
bedankt.

Afgelopen weken stond in het teken van een
verkoopactie met aardappelen. Het doel van deze actie
was om geld in het laatje te brengen van onze
vereniging. Elk lid van onze vereniging werd gevraagd
om zoveel mogelijk aardappelen te verkopen aan familie
en vrienden. Vele van onze leden hebben hier gehoor
aangegeven. Het was mooi om te zien dat jong en oud
zich heeft ingezet voor deze actie. Waar het in het begin
allemaal nog wat los moest komen met de aantallen,
bleek dat in de laatste dagen voor het einde van de actie
er veel is verkocht. Na een goede tip van een lid van
onze vereniging is ook de mogelijkheid geboden om de
verkochte zakken aardappelen te schenken aan de
voedselbank. Dit heeft zeker nog voor een extra verkoop
boost gezorgd.
Op zaterdag 19 maart hebben de heren van het 1e
samen met een aantal kinderen een groot aantal zakken
gevuld. Dit gebeurde bij akkerbouwbedrijf Vogels in
Firdgum, die de aardappelen voor een schappelijke prijs
beschikbaar heeft gesteld. Na het vullen van de zakken
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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 bij
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!
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Volg jij ons al op onze socials?
website: www.vovesa.nl

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

Facebook: VoVeSa
Instagram: vovesa_sintannaparochie

VoVeSa wordt mede mogelijk gemaakt door:
DeVriMed BV,
farmaceutische en medische producten.
www.devrimed.nl.
Hoofdsponsor wedstrijdshirts
●

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
●

Sponsoren trainingsjasjes ABC-jeugd:
●

‘Halma Agro BV’
Goedkoop tanken
Brandstoffen
Smeermiddelen
www.halmaolie.nl/
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JP Relatiegeschenken,
het adres voor Borduren, Bedrukken, Posters,
Canvas, Lasergraveren en Relatiegeschenken.
●
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www.jprelatiegeschenken.nl

Sponsor wedstrijdbroekjes Dames1:
●

Akkerbouwbedrijf Vogels
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