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Sinterklaasfeest 
Op vrijdag 1 december vieren we het Sinterklaasfeest tijdens de training. Het wordt dus een speciale training 
waarbij misschien Sinterklaas of Piet een balletje meespelen. De kinderen mogen, als ze dat willen, verkleed 
komen. Het feest is afgelopen om  17.30 uur voor de niveau’s 2,3 en 4 en om 18.00 uur voor de niveau’s 5 en 6. 
Na het feest krijgen de kinderen nog een presentje in de kantine waarna ze zich kunnen omkleden. Ze kunnen 
dus iets later klaar zijn. 

Laatste training 2017 
De laatste training van dit jaar vindt plaats op vrijdag 15 december. Op 16 december worden de laatste 
wedstrijden van deze seizoenshelft gespeeld.  
 

2e Competitiehelft seizoen 2017 / 2018 
In januari start de 2e competitiehelft, wanneer is nog niet duidelijk. We hopen dat de Nevobo de 
wedstrijdschema’s op korte termijn op de site plaatst. Zodra dit bekend is worden de was- en rijschema’s 
opgesteld en verstuurd. De huidige coaches ontvangen een aparte mail deze week met het verzoek om de 
tweede competitiehelft ook weer te coachen.  
 
Veel kinderen zijn dit seizoen gestart op een nieuw niveau. Daarom zal er in januari geen wijzigingen 
plaatsvinden in de teams. Wel hebben we een nieuw niveau 4 team dat de competitie ingaat.  
 

Start training 2018 
 
Op vrijdag 12 januari starten we weer met training. We wensen jullie een hele fijne decembermaand en een 
Sportief 2018.  
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Hallo allemaal, 

De laatste mini nieuwsbrief van 2017, de eerste 
competitiehelft loopt op zijn eind. Op zaterdag 16 
december spelen nog een aantal teams hun laatste 
wedstrijden van deze helft. Wij wensen spelers, 
coaches en trainers veel plezier bij deze laatste 
wedstrijden van 2017.  

Training regels 

• Water in een bidon 

• Lange haren in staart/vlecht 

• Alle sieraden af ook je oorbellen 

uit! 

• Sportkleding/sportschoenen 

• Eventueel kniebeschermers 

• Wees op tijd in de zaal, uiterlijk 

16.25 uur 

Belangrijke mededelingen 

Vrijdag 22 december  is er GEEN 

training! 

Mocht uw kind niet op de training 

kunnen komen meldt hem of haar dan 

af via  minicommissie@volleybal-

dedemsvaart.nl of via de app aan Judy, 

 06 - 12536415 
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