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Beste volleyballers.
Dit is de eerste volley-flyer van het seizoen 2018/2019
De eerste trainingen gaan weer beginnen op
dinsdag 4 september 2018.
Er zijn weer de nodige veranderingen.
Voor het seizoen 2018-2019 zijn er nu:
1 Jeugd CMV team, 1 Jeugd MC1 team, 1 Jeugd MB2 team,
1 Jeugd MB1 team.
En er zijn 2 Heren teams en Recreanten.
Voor de badmintongroep begint het seizoen op dinsdag
4 september 2018 t/m dinsdag 23 april 2019 en
spelen van 20.30 tot 22.30 uur.
Veel speel plezier in het nieuwe seizoen.
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Onze traditionele jaarlijkse strandpicknick voor alle
jeugdleden en hun ouders, is op zondag 2 september.
Net zoals vorig jaar maken we er een leuke middag van met lekker eten, beachvolleybal en spelletjes.

Wanneer:

Zondag 2 september 2018 van 14:00 tot 17:00 uur.

Waar:

Zandvoort, Strand Zuid, Paulus Loot Boulevard 1b (Strandtent Tijn Akersloot).

Voor wie:

Alle jeugdleden en hun ouders.

Wat meenemen:

Iets te drinken en wat lekkers om met elkaar te delen.
(niet alleen chips of snoep!)

Bij slecht weer (harde wind en regen) gaat het niet door. Bel bij twijfel hierover
Hans van den Elst 0252-526999 of 06-38387380

Oefentoernooi zondag 16 september SAS'70 in Uithoorn.
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Op zondag 16 september 2018 organiseert SAS'70, bij voldoende aanmeldingen, een
oefentoernooi//3-kamp.
Wij zoeken tegenstanders op de volgende niveaus:
Dames 1e klasse en Dames 2e klasse
Heren 2e klasse en Heren 3e klasse
Jongens B en Meisjes C
Het idee is om per niveau een 3-kamp te spelen. Ieder team speelt dan 2 wedstrijden van
ongeveer een uur en moet er 1 fluiten.
Tijden van de wedstrijden liggen tussen 10 en 16 uur maar is afhankelijk van het aantal
aanmeldingen.
Wij vragen een kleine bijdrage van 25 euro per team om de kosten een beetje te dekken.
Opgeven kan tot 1 september op het mailadres: sas70wedstrijdleiding@gmail.com>
En vol is vol...….. ;-)
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Competitie wedstrijden voor de jeugd en de heren teams.
De datums die nu op de site van de Nevobo staan zijn nog niet
officieel. Er kunnen altijd nog veranderingen van de wedstrijden
plaats vinden.
Na 1 september zijn de wedstrijden pas officieel.
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Vakantie periodes:
Herfstvakantie: zaterdag 20 oktober t/m zondag 28 oktober 2018
Eindejaars volleybaltoernooi: 19:30-21.00 uur op dinsdag 18 december 2018
Kerstvakantie: zaterdag 22 december t/m zondag 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie: zaterdag 16 februari t/m zondag 24 februari 2019
Paasvakantie: zaterdag 20 april t/m maandag 22 april 2019
Meivakantie: maandag 22 april t/m zondag 5 mei 2019
Hemelvaartsdag: donderdag 30 mei 2019
Pinkstervakantie: zondag 9 juni t/m maandag 10 juni 2019
Einde volleybaltoernooi: 19:30-21.00 uur op dinsdag 28 mei 2019
Grote vakantie: zaterdag 13 juli 2019

De fluitlijst voor de scheidsrechters is nog niet gereed en komt waarschijnlijk
in de volgende Volley-flyer
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