
 

 

 

  

 

Trainingstijden en veldindeling 

 

Voor wie het nog is ontgaan.. bij een thuiswedstrijd 

van heren 1 of heren 2, moet veld 1 om 21.15 uur vrij 

zijn om de heren voldoende tijd te geven om in te 

kunnen spelen. De wedstrijden van deze herenteams 

duren vier sets. Omdat we om 23.00 uur de zaal echt 

moeten verlaten, is dat extra kwartier nodig.  

Op die avonden beginnen de trainingen van de dames 

een kwartier eerder. 

 

Leonie van der Sande heeft het training- en 

wedstrijdschema tot aan de zomervakantie opgesteld 

en gemaild naar alle aanvoerders. Aan hen de vraag 

dit schema met hun eigen teams te delen. De 

veldindeling bij wedstrijden is als volgt: bij 1 

thuiswedstrijd veld 1 (meteen naast de kantine) 

(training op veld 2 en 3), bij twee thuiswedstrijden 

veld 1 en 2 (training op veld 3).  

Heren 3 en 4 (wedstrijd van 3 sets) kunnen pas vanaf 

21.30 uur het veld betreden bij een thuiswedstrijd. 

Willen jullie dat ook duidelijk m maken aan jullie 

tegenstanders? 

 

Tot slot. 

De wanden tussen de velden kunnen zoals jullie vast 

wel weten naar beneden. We hanteren de regel dat de 

aanvoerders van de teams kunnen aangeven of ze 

willen dat de wand naar beneden wordt gelaten.  

 

Wie helpt mee met ons jeugdtoernooi op zondag 16 

maart a.s.? 

 

Op zondag 16 maart is het zover. Dan organiseert VC 

Pieter Brueghel een CMV (Cool Moves Volleybal) 

jeugdtoernooi in de Landing voor de jeugdleden van 

verenigingen uit de buurt.  

 

In 2013 deden we dat voor het eerst. Het toernooi was 

toen een groot succes. Veel deelnemers, veel 

positieve reacties van de deelnemende verenigingen 

en ook iedereen uit onze eigen gelederen die vorig 

jaar heeft meegeholpen, gaf aan dat het erg leuk was 

om bij te dragen aan zo’n mooie dag.  

 

 

 

 

 

 

 

Korte nieuwtjes: 

 

De kleedkamers in de Landing worden 

verbeterd. Daarom zijn de komende 

periode niet alle kleedkamers 

beschikbaar. Kijk bij binnenkomst in de 

hal op het scherm even in welke 

kleedkamer je moet zijn! Sowieso staat 

de kleedkamerindeling elke maandag op 

dit scherm. 

 

Achttien kinderen hebben zich via Sjors 

Sportief aangemeld en komen vier 

maandagen op rij tijdens de 

jeugdtrainingen kennis maken met 

volleybal en onze vereniging. Op 3 

februari eindigt deze Sjors Sportief 

periode met een leuk toernooitje. 

Hopelijk kunnen we daarna binnenkort 

weer wat nieuwe jeugdleden 

verwelkomen.   

 

Op 3 februari is de eerste thuiswedstrijd 

van onze C-jeugd (nevobo) (18.30 uur in 

de Landing).  

 

Compliment van het bestuur aan 

iedereen voor het verloop van het tellen 

en fluiten van elkaars wedstrijden (heren 

bij dames en andersom). Gaat bijna 

altijd vlekkeloos en is goed voor het 

verenigingsgevoel! Ook het supporteren 

van elkaars wedstrijden draagt daar 

natuurlijk goed aan bij. Dus dames: blijf 

eens zitten als de heren spelen. En 

heren: kom eens wat eerder om de 

dames aan te moedigen. En voor 

iedereen: kom op 16 maart om te helpen 

en/of onze jeugdleden aan te moedigen! 
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Naam van familie 

Adres, adres 2, 

postcode, plaats 

Telefoon: (020) 123 45 

67 

Fax: (020) 123 45 68 

E-mailadres 

Bezoek onze website! 

URL: webadres 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Activiteitenkalender 

  

In deze nieuwsbrief ook een 

activiteitenkalender. Voor nu gevuld 

met vooral activiteiten voor de jeugd, 

maar volgende keer ook meer over de 

dames- en herenafdeling. Heb je iets te 

melden voor de kalender? Laat het ons 

dan weten. Overigens nemen we in de 

kalender alleen de verjaardagen van de 

jeugdleden op .   

 

 

 

 

Website 

  

Achter de schermen is afgelopen periode door 

enkele leden gewerkt aan een nieuwe website voor 

onze vereniging. Een overzichtelijke site in de 

juiste kleuren met de belangrijkste informatie van 

de vereniging. Over de leden (dames, heren en 

jeugd), de teams, de wedstrijdschema’s, de 

standen en uiteraard info voor nieuwe leden die 

zich willen aanmelden of eens mee willen komen 

tranen. Ook deze nieuwsbrieven, die we regelmatig 

willen uitbrengen, worden op de site geplaatst, 

zodat je ze altijd kunt teruglezen. We hebben 

gekozen voor  een eenvoudige site die gemakkelijk 

is bij te houden. 

 

De oude sites van de dames- en heren (VCSB) is 

dichtgezet. Richard Moerman is de webmaster van 

de nieuwe site. Neem eens een kijkje op de site of 

plaats een berichtje op de Twitterpagina van de 

vereniging. Die vult, samen met de logo’s van onze 

sponsoren, de voorpagina van 

www.vcpieterbrueghel.nl. 

En voor wie het nog niet weet.. we hebben ook een 

Facebookpagina. Ben je  FB fan en nog geen volger? 

Doe dat dan snel!  Via de website zijn zowel 

Twitter als Facebook aan te klikken (en na 

registratie te volgen).   

 

Trainer gezocht 

 

Voor komend seizoen zijn we nog steeds 

op zoek naar een enthousiaste en bij 

voorkeur gediplomeerde trainer voor 

onze vereniging. Met name voor de 

heren, maar een combinatie voor zowel 

dames als heren, zou natuurlijk nog 

mooier zijn. Die is echter niet zo 

gemakkelijk te vinden. Kun je ons op 

een spoor zetten of weet je iemand, 

neem dan even contact op met Monique 

Sanders.  

PAGINA 2 

Feestavond 

 

Na het grote succes van vorig jaar was 

het natuurlijk duidelijk… zo’n mooi 

feestje doen we in 2014 weer. Ilja de 

Vaan, Joris Toonen en Marc Roelands zijn 

inmiddels begonnen met de 

voorbereidingen. Zodra de datum bekend 

is, maken we die natuurlijk bekend. In 

ieder geval mikt genoemd trio op het 

voorjaar.  
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Vervolg  

Wie helpt mee met ons jeugdtoernooi op zondag 16 

maart a.s.? 

 

Het toernooi op 16 maart duurt de hele dag (van 

9.00 uur tot ongeveer 17.00 uur) met verschillende 

rondes voor de verschillende CMV niveaus. Uiteraard 

kunnen wij voor een goed verloop van het toernooi 

niet zonder de hulp van enthousiaste VC Pieter 

Brueghel leden en ouders van jeugdleden.  

 

Wie wil helpen?  

We zoeken scheidsrechters (uiteraard worden de 

spelregels goed uitgelegd), tellers, mensen met een 

EHBO diploma en handen voor andersoortige hulp. 

Wie laat zien dat VC Pieter Brueghel echt 

verenigingsgeest kent en helpt mee? Een deel van de 

dag kan natuurlijk ook? Graag aanmelden door een 

mailtje te sturen naar: 

marielle.vangemert@kpnmail.nl.  

 

http://www.vcpieterbrueghel.nl/
mailto:marielle.vangemert@kpnmail.nl

