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met het Kampioenschap meisjes MC1

Sectie Volleybal van GSV Heemstede volop in de prijzen.
Sectie Volleybal van GSV Heemstede is dan wel een kleine sectie, maar slaat dit seizoen maar liefst 3
prijzen in de wacht en dat is met een totaal van 30 jeugdleden (8-16 jaar) best wel een pluimpje waard!
Ons MC-jeugdteam (12-14j.) werd in de najaar-competitie al 2e in hun poule, waardoor de verwachtingen
hoog waren. Ze hebben dit dan ook dubbel en dwars waar gemaakt, want ze zijn nu kampioen geworden.
Ayla, Hilde, Annika, Melissa, Melis, Heba, Lara en Ellowyn hebben daarvoor hard moeten werken en pas in
de laatste 2 wedstrijden tegen Spaarnestad MC6 zou bekend worden wie het kampioenschap zou krijgen.
Gelukkig heeft het team afgelopen zaterdag al bij de eerste confrontatie 3 sets gewonnen, waardoor ze
zeker waren van hun kampioenschap. Ook bij hun thuiswedstrijd afgelopen maandag lieten ze zich niet
door het Spaarnestad team gek maken en wonnen ook deze met 3-1. Hierdoor konden ze direct na afloop
van de wedstrijd al officieel gehuldigd worden en volop feest vieren. (zie foto)
Naast ons MB-jeugd (15-16j.) en MC-jeugd team heeft de sectie ook nog 3 CMV-teams (Circulatie volleybal
voor kinderen onder de 12 jaar met oplopende niveaus). Van deze 3 CMV-teams hebben dit seizoen zowel
het team op niveau 3 als een team op niveau 6 de 1ste plaats binnen hun poule behaald. (zie foto). Het hele
seizoen door spelen ze 1x per maand binnen hun niveau in een poule tegen teams van andere
verenigingen. Telkens als ze winnaar zijn gaan ze een poule hoger en als ze onderaan staan een poule
lager. Zo komen uiteindelijk de sterkste in de hoogste poule terecht. Als je dan winnaar wordt bij het
laatste toernooi krijg je een beker en een medaille. Het leuke is nu, dat de 2 aanwezige niveau 6 teams het
volgend seizoen een nieuw MC-jeugd team gaan vormen. Dat belooft dus nog wat!
Mocht je nu wel eens willen kijken of volleybal misschien voor jou ook een leuke sport is, dan kan je altijd
gewoon op de dinsdagmiddag vanaf 16.45 uur in sporthal Groenendaal komen kijken of je kijkt even op
www.gsv-heemstede/volleybal voor de exacte trainingstijden.
Dit stukje is geschreven door Hans van den Elst.
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Standen van de Competitie Uitslagen bijgewerkt tot en met: 20-04-2018
Heren 1
Sporting/OSS H1
Spaarnestad H16
Spaarnestad H17
SAS’70 H4
Eerste Vat Dag H1
GSV Heemstede H2
GSV Heemstede H1
VHZ H5

Heren 2
21- 91
21- 76
21- 63
21 -55
21- 55
21- 43
21 -27
21- 10

Meisjes MC1
Tweede helft
GSV-Heemstede MC1
vv Jonas MC3
Spaarnestad MC6
VIP/Bevok MC2
Spaarnestad MC5
Clam Dycke MC4

10 -28
9 -27
10 -21
10 -20
10 -15
9- 5

Sporting/OSS H1
Spaarnestad H16
Spaarnestad H17
SAS’70 H4
Eerste Vat Dag H1
GSV Heemstede H2
GSV Heemstede H1
VHZ H5

Meisjes MB1
Tweede helft
21- 91
21- 76
21- 63
21 -55
21- 55
21- 43
21 -27
21- 10

vv Jonas MB3
Spaarnestad MB4
GSV-Heemstede MB1
Zaanstad MB2
Sm. Velsen’96 MB2
Spaarnestad MB5

10 -32
9 -30
10 -18
9 -13
9 -11
9- 8
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Vakantie periodes:
Meivakantie: zaterdag 28 april t/m zondag 13 mei 2018
Pinkstervakantie: zondag 20 mei t/m maandag 21 mei 2018
Einde volleybaltoernooi: 19:30-21.00 uur op dinsdag 29 mei 2018
Grote vakantie: voor de volleyballers woensdag 30 mei 2018

Let op de Mei vakantie…..
Door aanpassing van de zaalhuur is de datum gewijzigd van de Meivakantie.
Was oorspronkelijk van zaterdag 21 april t/m zondag 6 mei 2018.
Wordt nu van zaterdag 28 april t/m zondag 13 mei 2018.
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Scheidsrechters bedankt dat jullie het volleybal seizoen hebben
gefloten voor onze verenigingen van
FHC’91 en GSV Heemstede.
Zonder de scheidsrechters is er geen wedstrijd mogelijk.
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