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Dit keer begint de volley-flyer niet met een volleybal item,
maar met iets heel anders:
Voor de gene die het nog niet weten, Leo van der Prijt heeft een lintje gekregen.
Hij is nu lid geworden in de Orde van Oranje-Nassau.
Op donderdag 26 april werd in het Raadhuis van Heemstede,
door de burgemeester Mevrouw Astrid Nienhuis, het lintje opgespeld.
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In de Heemsteder stond een artikel over dit feit.
Hieronder staat een deel van deze tekst.
Leo is sinds 1976 actief bij GSV Heemstede. Hij zette de sectie tafeltennis op.
In de jaren 1980-1988 was Leo jeugdbegeleider van de sectie volleybal.
Vanaf 1988 maakt hij deel uit van het bestuur van de sectie volleybal.
Hij begon als wedstrijdcoordinator.
Later kwam ook het secretariaat onder zijn hoede en vanaf 1999 ook de
scheidsrechterszaken. In 2017 werd hij voorzitter van de sectie volleybal en
de sectie badminton. Hij is de schakel tussen de volleybalbond Nevobo en
GSV Heemstede en bezoekt hierdoor vergaderingen van de Nevobo.
Hij leidt scheidsrechters op en regelt alles rondom wedstrijden en werft
mensen voor vrijwilligers werk.
Hij heeft een bijzonder talent, altijd tijd voor een praatje en hij weet
op een subtiele manier mensen te paaien voor functies.
Leo is nu lid geworden in de Orde van Oranje-Nassau.
Leo gefeliciteerd…….
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Uitnodiging zo. 10 juni 2018 Klimpark Fun Forest Amsterdam.
Ook dit jaar gaan we weer gezellig met zijn allen een
sportief middagje beleven met onze jeugd van
GSV Heemstede. Dit jaar gaan we naar het Fun Forest
klimpark in het Amsterdamse bos waar je maar
liefst 9 klimparcoursen hebt (afhankelijk van
leeftijd). We sluiten dan af met een gezamenlijke
picknick in datzelfde Amsterdamse bos, waarbij
iedereen zijn eigen pizza kan bestellen.
Het programma ziet er als volgt uit:
13:45 – 14:00 uur:
14:00 – 14:30 uur:
14:30 – 17:30 uur:

17:30 – 18:00 uur:
18:00 – 18:30 uur:

Het adres is:

Verzamelen bij de ingang van het Klimpark Fun Forest te Amsterdam
Voorbereidingen voor het klimmen (instructies/aantrekken klimuitrusting)
Op eigen gelegenheid of als je onder de 12 jaar bent onder begeleiding zoveel
klimparcoursen doorlopen als je zelf wilt, waarbij je eventueel tussendoor wat kan
komen drinken.
Verzamelen en bestellen van de pizza’s
Picknicken in het Amsterdamse bos.

Klimpark Fun Forest Amsterdam
Bosbaanweg 3 (Amsterdamse Bos)
1182 DA Amstelveen

Kosten:

€ 10,- (leeftijd t/m 11 jaar op 10 juni 2018)
€ 15,- (leeftijd vanaf 12 jaar op 10 juni 2018)
Alles is hierbij inbegrepen.
(Gesponsord door o.a. opbrengst van de Grote Club Actie en de subsidie van de clinici).
Aanmelding:

Door voor 27 mei het geld over te maken op bankrekening
NL14 ABNA 0800 8633 48 t.n.v. H. van den Elst o.v.v. je naam en “uitje 2018”.

Voor vragen:

h.van.den.elst@umail. leidenuniv.nl of 06-38387380

We maken er weer, net als vorig jaar, een gezellig gezamenlijk middagje van!
P.S: Ik neem aan dat iedereen boven de 1.30m is, anders gaan we voor diegene iets regelen.
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Wil de jeugd de wedstrijdvolleyballen weer in de kast van de sporthal
Groenendaalhal leggen, dan kan ik ze weer nakijken en oppompen
voor het volgend seizoen. Alvast bedankt.
De laatste training is op dinsdag 22 mei
En het einde volleybaltoernooi op dinsdag 29 mei van 19:30-21:00 uur

Standen van de Competitie Uitslagen bijgewerkt tot en met: 05-05-2018
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

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

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

10 -31
10 -28
10 -21
10 -20
10 -15
10 - 5

Note: vv Jonas MC3 doet buiten mededinging mee.

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

10 -34
10 -32
10 -18
10 -14
10 -14
10 - 8
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Vakantie periodes:
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
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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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