
 

Nieuwsflits 

  van  

C.V.V. EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN 

 
 

Hallo volleyballers,  

 

Het seizoen 2014-2015 is alweer afgesloten. De eerste mensen zijn al met vakantie en de anderen staan in 

de startblokken om zo te gaan. Het was weer een leuk en sportief seizoen.  

 

 4 kamp. 

De recreanten hebben  een 4 kamp gehad. Er was maar 1 team van buiten de vereniging namelijk  de 

volleyballers van VIOS uit Warffum. Het was een leuk en sportief gebeuren, onder aanmoedigen van onze 

Ineke Vink.  

 

 Laatste trainingen van het seizoen 
Maandag 18 mei was het alweer de laatste keer dit seizoen dat we met elkaar de sportieve strijd wilden aan 

gaan. En dat is en was ook zeker geslaagd. Geen vaste teams, maar alle keren andere mede speler of 

tegenstanders. De jeugd is de strijd aan gegaan met 2 tegen 2. En de senioren zijn de strijd aangegaan met 

3 tegen 3. De gedachten  dat we steeds met andere spelers gingen spelen zorgde bij enkele mensen toch 

voor vraagtekens. Maar nadat de spelnummers waren uitgedeeld en de teams begonnen te spelen ging de 

strijd los en ging het echt los. De partij duurde bij de jeugd 5 minuten en bij de senioren 7,5 en er werd 

gestreden. Echt gestreden niemand wilde het voor een andere onder doen.  

Na veel telwerk kwamen er winnaars uit. Bij de jeugd waren respectievelijk 1. Allian  2. Elivra en 3 Anne. De 

rest heeft allemaal ook een lekkere zak snoep gekregen. Bij de volwassen was de strijd echt, maar dan ook 

echt fanatiek, het spatte er vanaf. We hebben genoten die avond. Er was niemand die alles had verloren of 

alles had gewonnen. We hadden drie mensen met dezelfde score Wim, Bea en Monique waren de mensen met 

de meeste punten. En kregen hun prijsje uitgereikt op de jaarvergadering.  

 

 Afscheid Lisa. 

Lisa heeft voor de laatste keer acte de préséance gegeven (wat een woord). Lisa veel succes met je studie 

fysio en zet hem op. Sharon Oosterhuis zal haar plaats innemen. 

 

  
 

 

 

  

Start trainingen 24 augustus  



 

 

 Zieken. 

Enkele leden van de vereniging zitten in de lappenmand de één na kleine ingreep, de andere na een val en voor 

een ander staat het leven geheel op de kop. Wij wensen al Frouwk, Herma, Annet, Annelies en Marlieke  veel 

strekte toe. Mochten wij namen zijn vergeten, dan geld ook voor die personen strekte en beterschap. 

 

 

 Eten. 

De senioren hebben het seizoen afgesloten met een gezamenlijk etentje in de kantine van Scherphorn. 

 
 

 

 High light  vergadering 

 Anke Oosterhuis gaat de bestuurstaken van Martha overnemen. 

 Sharon Oosterhuis gaat de uitdaging aan om het 2e jeugd team te trainen. 

 De nieuwe shirts zijn positief ontvangen. 

 Joanne extra werd bedankt dat zij de trainingen weer op zich heeft genomen van 1e jeugd team. 

 

  

 Allen een prettige vakantie gewenst 

 

 

 Bestuursleden 

Webmaster: Wim Knooihuizen 

Algemeen lid:  Janet Kamminga 

Algemeen lid:  Ariëtte Bronsema 

Contactpersoon competitie   Anke Oosterhuis 

Penningmeester:   Willeke Knol (0595-42 29 83) 
 

 

 

   Trainingstijden start 24 augustus 2015 
Team Dag Tijdstip Trainer 

Dames recreanten / 

de meiden 

Maandag 19:30 tot 21:00 Willeke Knol 

06-27 87 26 14 

Recreanten Maandag 19:45 tot 21:00 Janet Kamminga 

0595-41 29 17  

Jeugd 2 Maandag 18:15 tot 19:15 

 

Sharon Oosterhuis  

06-36 30 51 47        

Jeugd 1  Maandag 18:15 tot 19:15 

 

Joanne de Vries 

06-28 33 17 88 

 


