Oktober 2019
Belangrijke data
_____________________________________________________
Husseltoernooi
Woensdag 27 mei 2020
_____________________________________________________
Scholentoernooi
Zaterdag 19 oktober 2019
_____________________________________________________
Thuisdagen seizoen 2019– 2020
vrijdag 11 oktober 2019
vrijdag 1 november 2019
vrijdag 15 november 2019
vrijdag 22 november 2019
vrijdag 6 december 2019
vrijdag 17 januari 2020
vrijdag 31 januari 2020
vrijdag 14 februari 2020
vrijdag 6 maart 2020
vrijdag 20 maart 2020
vrijdag 3 april 2020
_____________________________________________________
Recreantentoernooien
vrijdag 18 oktober 2019
vrijdag 29 november 2019
vrijdag 20 december 2019
vrijdag 24 januari 2020
vrijdag 21 februari 2020
vrijdag 27 maart 2020
vrijdag 17 april 2020
vrijdag 15 mei 2020
_____________________________________________________
Trainingen tijdens schoolvakanties
Er zullen geen trainingen zijn op:
woensdag 25 december 2019
woensdag 1 januari 2020
_____________________________________________________

Beste leden van Liusna,
We zijn weer van start! Trainingen draaien weer, de eerste wedstrijden zijn
gespeeld en bestuur en commissies doen weer wat nodig is. Daarom deze
nieuwsbrief, om jullie even bij te praten en te kunnen wijzen op een aantal
leuke, belangrijke of opmerkelijke zaken.

Materialen
De Liusna kast is strak opgeruimd. Er is weer mooi overzicht, dus een heel
vriendelijk verzoek om dit toch zeker zo te houden en niet alles er zonder
meer in te gooien. Er zijn nieuwe ballenkarren, tien nieuwe ballen en een
telbord besteld, en inmiddels geleverd. En we hebben via Marco een
speciale EK-ballenkar cadeau gekregen, heel blij mee, dus Marco dank je
wel!!!
Met de Waterkanten is er contact geweest over het steeds zoek zijn van de
teltafels, inmiddels zijn er vier tafels geplaatst in de zgn. jury ruimte, dus in
het hok in het midden van de zaal tussen de kleedkamers in. Dringend
verzoek aan iedereen om alle vier de tafels dus voortaan daar terug te
zetten.

Laptops
Op de eerste speelavond bleken alle laptops niet meer te werken. Masoud
heeft ze alle vier mee naar huis genomen en het probleem (verlopen
licenties) voorlopig weer weten te fixen. Daarmee bezig bleek dat nog heel
veel van onze leden geen eigen inlogcode hebben of gebruiken bij het
online tellen. Een klemmend verzoek aan diegenen die dat betreft om
z.s.m. zelf een inlogcode aan te maken.
Met veel dank aan onze materiaalman Masoud voor het regelen van al dit
soort bovenstaande zaken!

Scheidsrechters
Omdat zowel heren 1 als dames 1 een klasse hoger zijn gaan spelen ging
het ons aan scheidsrechters ontbreken die gekwalificeerd waren voor het
fluiten van deze klasses. Best een lastig probleem dus waar we ons
geconfronteerd mee zagen einde vorig seizoen, hoe leuk promoties
natuurlijk ook altijd zijn. Gelukkig is er een grote groep leden aangehaakt
bij een door VHZ (Nieuw-Vennep) georganiseerde Vaardigheidstraining van
de Nevobo en hebben daar hun certificaat tweede klasse behaald. We zijn
VHZ dankbaar voor deze geboden oplossing!
En we kunnen dus de volgende mensen feliciteren met hun papiertje:
Nienke
Marlie
Jolien

Jan
Richard
Pascal

Masoud
Maarten
Jorrit

Thomas (vd Haak)
Barend
Stefan

Super dat jullie dit hebben gedaan en succes op de bok!!

Belangrijke data voor onze Mini's
_____________________________________________________

Glow in the Dark

Toernooien

Als bedankje aan VHZ bij deze even de aankondiging voor hun Glow in the
Dark toernooi dat ze gaan organiseren op vrijdag 03.01.2020

zaterdag 5 oktober 2019
zaterdag 2 november 2019
zaterdag 16 november 2019
zaterdag 7 december 2019
zaterdag 11 januari 2020
zaterdag 25 januari 2020
zaterdag 8 februari 2020
zaterdag 7 maart 2020
zaterdag 21 maart 2020
zaterdag 11 april 2020
_____________________________________________________
Vriendjes/vriendinnetjestraining
woensdag 19 februari 2020
woensdag 22 april 2020
_____________________________________________________
Pietentraining
woensdag 27 november 2019
_____________________________________________________
Ouder/kind training
woensdag 27 mei 2020
_____________________________________________________

Leuk om eens een keer fluorescerend te gaan volleyballen! Jeugd begint
om 16.00 uur, senioren (competitie, recreanten of gelegenheidsteams) om
19.00 uur. Zie hun website www.vhz.nu

Jeugd
Ook onze jeugdafdeling heeft de schwung weer te pakken. Het sprankelt in
de hal tussen zes en half acht, met veel volleyballende en enthousiaste
kids. Er heeft zich inmiddels ook al weer wat nieuw talent aangemeld. De
mini-trainers hebben een brief opgesteld voor kinderen en ouders die
nieuw zijn, binnenkort te lezen op de website. Ook geven zij inmiddels hun
eigen jeugdnieuwsbrief uit.
Door het steeds maar groeien van deze enthousiaste groep is er inmiddels
gebrek aan een extra
mini-trainer. Dus vind je dit leuk, heb je tijd om vroeg op de
woensdagavond te komen dan zouden
we daar zeer blij mee zijn! Meld je aan bij mini-coördinator Michael of een
van de bestuursleden.

Scholentoernooi
Op zaterdagmiddag 19 oktober organiseert de clinic-commissie weer het
smashbal-scholentoernooi. Er zijn al veel aanmeldingen dus dat is mooi!
Maar dat houdt in dat er ook veel hulp nodig is. Fluiters (de regels van het
spel krijg je uitgelegd, is niet moeilijk), tellers en mensen die een groepje
kinderen willen begeleiden.
Tijd van 13.00 uur tot 17.00 uur maar een deel van de tijd komen helpen is
ook al top. Meld je aan bij Jolien, Nancy, Cindy of Robin. Mailen naar
clinicliusna@gmail.com kan ook.

We hopen dat we op jullie mogen rekenen!
Tot zo ver weer voor nu, is er meer nieuws dan melden we ons weer,
Sandra, Mark en Marian

Houd voor regelmatige updates over onze vereniging de volgende kanalen in de gaten:
www.liusna.nl
Liusna - www.facebook.com/vcLiusna - www.facebook.com/Liusna

