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Feestavond
18 april was de jaarlijkse feestavond en ook dit keer
erg gezellig en goed georganiseerd!
Bedankt Desiree, Marc en Joris voor deze leuke
avond.
Volgend jaar hopen we dat er nog meer leden
aanwezig zullen zijn, deze keer waren de dames in
de meerderheid ; 29 dames en 11 mannen…..
Kom op mannen, het is echt heel gezellig! Hopelijk
zijn er volgend jaar meer aanwezig, Dirk hoeft niet
jaren achtereen de dansvloer voor zichzelf.

Tussen/eindstand
De laatste competitiewedstrijden zijn gespeeld. De
eindstand is als volgt;
Heren 1
overgangsklasse
3e plaats
Heren 2
tweede klasse
2e plaats
Heren 3
tweede klasse
4e plaats
Heren 4
derde klasse
1e plaats
Dames 1
eerste klasse
2e plaats
Dames 2
derde klasse
8e plaats
Dames 3
vierde klasse
4e plaats
Dames 4
vierde klasse
6e plaats
Een prima prestatie en soms een flinke uitdaging om
met een compleet team aan een wedstrijd te kunnen
beginnen, blessures speelde helaas ook dit jaar weer
hier en daar een rol.
Dames 1
Voor de tweede keer op de tweede plaats eindigen
dames 1, gaat het hen volgend jaar lukken om naar de
overgangsklasse te gaan?
Dames 2
Jammer dat de dames het niet in deze klasse waar
hebben kunnen maken, zij gaan komend seizoen
waarschijnlijk ook in de vierde klasse spelen. We gaan
het verzoek indienen bij de competitieleiding om hen
in de derde klasse te laten spelen maar meestal gaan
ze hier niet in mee. Wordt vervolgd…
Dames 3
Waren niet blij aan het begin van het seizoen met de
plaatsing van de vijfde naar de vierde klasse, maar
wij hadden er vertrouwen in. En een vierde plaats
behaald, goed gedaan dames en Dirk.
Zie vervolg volgende pagina

Bekerwedstrijden heren
Op 30 mei spelen de herenteams die bij
de eerste drie zijn geëindigd in de
competitie een bekerwedstrijd, heren
noteer deze datum vast!
We gaan met drie teams daar naar toe.
Heren 1, 2 en 4 zijn bij de eerste drie
geëindigd,
prima prestatie heren!!
3e plaats
2e plaats
Dorpskwis
4e plaats
1e plaats
Op 92Oktober
e
plaats doen we weer mee met de
e
dorpskwis
van Son en Breugel.
8 plaats
e
Lijkt4het
je leuk om een avondje je
plaats
hersenen
te kraken en het op te nemen
6e plaats
tegen allerlei andere verenigingen meld
je dan aan bij Leoni.
Hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Hulp
Herhaalde oproep.
Wie wil voorlopig de taken van
communicatie en sponsoring op zich
nemen?
Wil je hier meer informatie over dan kun
je bij Monique terecht.
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Dames 4
Veel last gehad van blessures, de alleskunner Gonnie
was zowat het hele jaar uitgeschakeld door een
blessure, hopelijk staat ze volgend seizoen weer in
het veld! En dan met de nieuwe aanwinst Corine erbij
komt het volgend jaar goed.

Data


Heren 1
Voor de derde keer derde geworden, het motto is drie
keer is scheepsrecht???
Volgend jaar misschien eens tweede eindigen?
Heren 2
Hangar was helaas een stukje beter dan onze heren
waardoor zij een goede tweede plaats hebben
behaald. Ook knap!
Ook hier gaan we een verzoek indienen of zij toch
naar de eerste klasse mogen omdat we anders
drie teams in dezelfde klasse hebben.
Heren 3
Hadden een goed stabiel jaar, even zoeken met
posities maar goed gepresteerd!
Heren 4
KAMPIOENEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Heel goed gedaan heren,
gefeliciteerd…….
Bij Tamar het kampioenschap
binnen gehaald, de eerste set
ging moeizaam (zenuwen??)
maar ze wonnen hem, waarna
de tweede en derde set wat
makkelijker ging en zij de
bitterballen en bier hadden
verdiend.






Op 11 mei houden we een open
toernooi voor iedereen die een
keer mee wil komen doen.
Er komt een oproepje in het
Forum. Doel is natuurlijk om
weer wat leden te werven, dus
weet je iemand die misschien
wil volleyballen neem hem/haar
dan zeker mee! Ook belangrijk
is dat er zoveel mogelijk eigen
leden zijn om onze vereniging
samen te presenteren.
Kom dus allemaal zodat we er
een gezellige avond van kunnen
maken.
De algemene ledenvergadering
is op 8 juni om 20.00 uur in de
Landing.
4 mei trainen we van 20.00 –
22.00 uur.
Maandag 13-07 2015 afsluitend
beachtoernooi bij SBC

Vanaf 4 mei trainen de dames en heren
gezamenlijk van 20.00 uur – 22.30
uur!!
Shirts
Nu de competitie is afgelopen moeten
de shirts weer worden ingeleverd bij
José de Waal.
Ze wil graag voor 26 mei alle shirts in
haar bezit hebben.
Facebook

Beachvolleybal
Wie wil er dit jaar beachvolleyballen, wanneer zou het
voor jou het beste uitkomen, een avond of op
zaterdag-, of zondagochtend? (even inventariseren).
Even wat zaken om te kijken of er voldoende animo is.
Kosten worden € 2,= per keer met een maximum van
€ 10,=, hiervoor worden alle materialen beschikbaar
gesteld, inclusief goede ballen, exclusief mooi weer‼.
Er dient wel mee opgebouwd en afgebroken te worden.
Reacties mogen naar info@triplesnb.nl

We hebben een facebookpagina, ben je
fb fan maar nog geen volger volg ons dan
vanaf nu..
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Jeugd

Sponsors

De jeugdige tak van onze vereniging is weer aardig
gegroeid de laatste tijd, via Sjors Sportief hebben
we 5 nieuwe leden mogen begroten en daarnaast
zijn er ook nog 3 leden via vriendjes en
vriendinnetjes meekomen doen. Hier zijn we heel
blij mee. Nieuwe leden zijn altijd welkom, ze
kunnen drie keer gratis meetrainen en daarna
beslissen of ze willen blijven.

Al enige tijd (en al diverse keren
gecommuniceerd) worden wij
gesponsord door Schimmel tankstation.
Het enige wat we daar als leden voor
moeten doen is tanken bij de Schimmel,
de bon meenemen en op maandag in de
daarvoor bestemde ton doen.

De jeugdleden hebben zich weer goed ingespannen
voor de Lucky Duck race, dit jaar hebben ze bijna
180 loten verkocht, en daarmee ruim € 265,=
opgehaald.
Sportief gezien hebben de CMV teams het heel goed
gedaan, begin van het seizoen begonnen op niveau
3 en 4 en inmiddels doorgegroeid naar niveau 4 en
5. Tijdens de toernooien hebben ze altijd goed
gepresteerd en vooral veel plezier gehad. Super
goed gedaan door deze jongens en meiden.
De twee jeugdteams, meisjes C en Jongens C
hebben in de eerste helft van het seizoen het goed
gedaan, zeker voor teams die voor het eerste jaar
meedoen. In de tweede helft van het seizoen zijn
de jongens C verhuisd naar jongens B, dit was wel
een hele grote stap, de tegenstanders werden in
één keer een stuk ouder, sterker en langer.
Uiteindelijk hebben de jongens hier veel van
geleerd en aan het einde werden de eerste sets ook
gewonnen. Jongens kei goed gedaan.

Toch doen helaas niet zo heel veel leden
dat….jammer want we kunnen er toch
serieus geld mee verdienen, en tanken
moet je toch!
Tot nu toe hebben we samen 4600 liter
getankt wat ons € 23.00 op heeft
gebracht en dat in 4 maanden tijd. Dit
kan echter hoger als je de moeite neemt
om daar te tanken.

Een andere sponsor is Sponsorkliks;
wanneer je besteld via een webshop en
je doet dit via de site Sponsorkliks
brengt ook dat een aardig centje op voor
de clubkas. Alle voorwaarden, kortingen
etc. zijn hetzelfde dus dat maakt niets
uit.
De tussenstand hiervan is: 2 bestelling
die ons €6.00 hebben opgebracht…..
Besteld er dan echt niemand iets
online????????????????

De meisjes hebben de eerste helft voornamelijk met
vijf gespeeld, dit was niet prettig. We hebben
besloten om in de tweede helft een combinatie te
maken van een aantal jongens en de vijf meiden, dit
betekende wel dat dit team in de jongens C
competitie werden ingedeeld. Het viel niet mee om
zich hier staande te houden, maar aan het einde
werden de eerste wedstrijden gewonnen, we zijn
super trots op deze meiden.
Vooral leuk was het feit dat in de laatste twee
wedstrijden vanuit de CMV jeugd een van de
meiden, Demi van Boxtel, heeft meegedaan met het
C team. Zoals het er nu uitziet kunnen we volgend
seizoen starten met een volledig meisjes C team en
een volledig jongens B team.

Alleen met jullie hulp gaat dit
werken……

Agenda Jeugd:




Vanaf 18 mei gaat de jeugd
buiten trainen, op
maandagavond van 18.00 uur
tot 19.30 uur op het Beach
Court bij SBC.
Op 29 juni is de laatste
training, deze gaan we gezellig
afsluiten.

