Nieuwsbrief april 2019

Beste leden van Liusna,
Om jullie weer eens bij te praten rondom een aantal zaken, deze nieuwsbrief:
Jubileum Liusna 50 jaar jong
Na het al eerder besproken
zeer succesvolle kampweekend
voor onze jeugdleden, heeft
inmiddels het tweede
evenement plaats gevonden.
Op 29 maart was er een
oergezellige Hollandse Avond
met pubquiz, gehouden in de
Waterkanten. Georganiseerd
door een deel van de
jubileumcommissie, te weten
Yvonne, Stefan en Irene,
konden we genieten van een
erg leuke en hilarische activiteit
onder het genot van een
drankje, kaas, worst en
natuurlijk een oerhollandse
bitterbal. Met Stefan in de rol van quizmaster, die hem paste alsof hij dat al jaren deed, had iedereen
er veel lol in. Als eerste en tweede notaris zaten Pascal en Jorrit achter de tafel, die tot de conclusie
kwamen dat het team van Lidwien Enzo uiteindelijk met de eeuwige roem naar huis ging.
Dan staat ons nu nog de slotklapper te wachten, en wel het buitentoernooi (voor senioren-teams)
en de feestavond/reünie voor leden en oud-leden op zaterdag 18 mei. Ook dit zal plaats vinden bij
de Waterkanten.
Voor het feest is inmiddels een save the date uitgegaan, nadere informatie volgt binnenkort.
Ben je in het bezit van (oud) Liusna materiaal zoals shirts, krantenartikelen, Times Outs etc. neem
dan contact op met Irene, dit zou heel goed kunnen dienen voor een in te richten tentoonstelling.
De uitnodigingen voor het toernooi zijn/worden deze week verstuurd naar verenigingen, bedrijven,
sponsoren etc.
Een oproep aan al onze senior-leden: op dit eigen toernooi kunnen en mogen de Liusna- teams
natuurlijk niet ontbreken! Dus wacht niet te lang en schrijf je in, dat kan in de dames- en
herenklasses 1 t/m 4 en er zijn ook poules voor recreanten mix, beginners en gevorderden.
Inschrijven kan bij Lidwien, Jorrit en Marian. Zie ook de uitnodiging op onze website.
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de organisatie. We gaan er een hele leuke en
bijzondere dag van maken!

Kampioenschap heren 1
Een ander feestelijk feit om te
vermelden is het behaalde
kampioenschap door de mannen van
het eerste herenteam. Een mooie
prestatie! In de oude Vijf Meihal in
Leiden wist het team overtuigend de
laatste drie benodigde punten te
bemachtigen, waarna vast een
bescheiden feestje gevierd kon
worden met het heffen der plastic
bekertjes! Onder veel gejuich vanaf
een zeer goed gevulde tribune met
meegereisde fans smaakte de
nepchampagne heel goed.. Na afloop
van de laatste wedstrijd in
de Waterkanten is het feesten nog
een keertje herhaald met taart en
bloemen! Een mooie uitdaging om volgend seizoen een stapje hoger te gaan spelen, en een prima
opsteker voor de club in dit jubileumjaar.
Dames 1 houdt het trouwens nog even spannend, zij gaan op zaterdag 20 april promotiewedstrijden
spelen in Delft. Wie weet kunnen dan voor hen ook de kurken nog knallen. Heel veel succes hoor!!
En nog een heel vers binnengekomen bericht: onze
mini’s nivo 2 zijn voor de tweede maal derde
geworden, dus we hebben ook een team met
minikampioentjes in ons midden! Heel erg knap
gedaan hoor en super gefeliciteerd!

Aanpassing trainingsavonden
Omdat we na afloop van de competitiewedstrijden van vorig seizoen merkten dat de hal van de
Waterkanten een stuk minder gebruikt werd qua trainingsopkomst, hebben we besloten om daar in
dit seizoen een aanpassing in te doen. Het is gewoon erg zonde van het geld om de zaal tot 22.30 uur
te betalen wanneer er geen gebruikt van gemaakt wordt, daar valt zeker wat op te besparen.
Dat betekent dat woensdag 10 april de laatste reguliere trainingsavond was.
Vanaf woensdagavond 17 april hebben we de zaal beschikbaar tot 21.30 uur. Het is dan dus slim om
contact te zoeken met je team en je trainer, en met elkaar af te stemmen om te komen
trainen/volleyballen van 20.00 uur tot sluit. Dit heeft dan met name consequenties voor de

recreanten, de recreanten Mix, Heren 1 en hun trainers die normaal later op de avond trainen/
training geven. Er zullen dan teams/groepen samengevoegd worden.
Uitzondering daarop is aanstaande woensdag 17 april, alleen voor dames 1, die trainen nog een
keertje oude stijl met het oog op hun naderende promotie-klus (zoals eerder genoemd) en maken
dan nog een keer gebruik van hun vaste veld van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Husseltoernooi
Dan is woensdagavond 22 mei echt de allerlaatste avond dat we de zaal hebben, en zullen we
het traditionele Husseltoernooi houden, vanaf 20.00 uur. Lidwien zal het verloop van deze avond
weer stroomlijnen.
In de week vooraf zullen we met de aanvoerders van de teams contact zoeken via de app, en aan
hen vragen om even te inventariseren wie er komen, dan kan Lidwien een indeling maken.
Trainingen jeugd
Op woensdagavond 1 mei is er voor de jeugdleden geen training, dit in verband met de meivakantie.
Ook voor hen is 22 mei de laatste trainingsavond.
Ledenvergadering
Op woensdagavond 12 juni houden we de Algemene Ledenvergadering om 20.00 uur in de
Waterkanten. De benodigde stukken hiervoor ontvangen jullie vooraf via de mail.
Het is echt belangrijk om met elkaar te praten over het wel en wee van onze (jarige) vereniging dus
we roepen jullie met klem op om ook op deze avond aanwezig te zijn. We horen ieders mening
graag!
Liusnavesten
Het is een mooi gezicht in de hal, veel dezelfde zwarte vesten met
jubileum-opdruk! Bestellingen kunnen er niet meer gedaan worden,
maar omdat een van onze herenleden plotsklaps erg gespierd
is geworden, hebben we een allerlaatste vest in de aanbieding.
Herenmaat M met logo op de rug, geen naam erop. Is het zo’n beetje je
maat grijp je kans en geef Marian een seintje, voor 25 euro heb je
dan dit allerlaatste collectors item!!

Het bestuur van Liusna,
Marian, Sandra, Sabine, Pauline en Mark

