Het volleybalseizoen zit er alweer bijna op. De competities zijn afgelopen, wat rest zijn nu de
zomerse toernooien in het zand en onder de zon.
Er valt voldoende te vertellen over het afgelopen seizoen voor wat betreft de competitiewedstrijden. Met als hoogte punt uiteraard het behaalde kampioenschap voor onze Heren 1,
ongeslagen en met slechts 7 sets verloren een terechte kampioen. Heren 2 was wat bescheidener,
maar toch een knappe 4e plek. Bij sommige competities betekent een 4e plek voorrondes Europa,
maar bij Veenland zal het eindigen met een barbecue.
Het komende seizoen komt Heren 1 dus uit in de 2e klasse. Een mooie uitdaging voor onze jongens.
Versterking is zeker wenselijk en ook Heren 2 kunnen zeker nog wel ervaren spelers gebruiken.

De mooie prestatie van H1 heeft ook direct consequenties voor onze heren scheidsrechters. Om
hogere klassen te mogen fluiten is er ook een hogere licenties vereist. Eind mei/begin juni zullen
onze scheidsrechters een avond scholing krijgen door een gecertificeerde opleider. Vanaf deze kant
alvast succes gewenst. (Ik zal er zelf ook aan moeten geloven).
Ook moeten we nog op zoek naar een “nieuwe” trainer voor onze beide herenteams. Na 1 jaar heeft
Sebastiaan helaas aangegeven dat hij komend seizoen te druk is bij zijn eigen vereniging. We danken
hem voor zijn inzet dit jaar en het heeft zeker bij gedragen aan het succes van H1.
Ook onze dames hebben zich kranig verweerd en ondanks blessures en andere narigheden een 6e
plek kunnen behalen, keurig in de middenmoot. Máár met oprecht spijt in het hart moet ik melden
dat er komend seizoen helaas geen voldoende spelers meer zijn voor ons damesteam en valt het
doek voor wat betreft competitie spelen. Er zullen zeker 3 ervaren speelsters bij moeten komen en
ondanks gelobby is dit niet op zo een kort termijn gelukt.
Voor de liefhebbers van het spelletje blijft het niet te begrijpen dat er zo weinig competitie spelers
beschikbaar zijn binnen de Ronde Venen.
Wellicht is de recreanten competitie iets voor enkele dames en anderen zullen hun heil moeten
zoeken bij onze collega vereniging Atalante. Wil je hiervoor advies of zijn er vragen, aarzel niet om ze
te stellen.
Succes is er gelukkig ook te melden bij de recreanten. Het ledenaantal blijft gestaag groeien. Het
komende seizoen kunnen we, mocht dit nodig zijn, gebruik maken van twee velden voor de
recreanten op de donderdag avond. We zullen nog steeds promoten om deel te gaan nemen aan de
recreantencompetitie en wellicht kunnen we dit extra veld gebruiken voor zo nu en dan onderlinge
oefenpotjes.

DAMES HEEL ERG BEDANKT VOOR JULLIE INZET EN IK HOOP DAT WE ELKAAR TEGEN BLIJVEN
KOMEN OP DE VOLEYBALVELDEN.

####

* 2 juni organiseert Atalante weer het jaarlijks Assuline Turfstekers Toernooi.
Als je met een team mee wil doen, kijk op de Atalante site.
* Guido kon i.v.m. vakantie niet mee spelen met de kampioenswedstrijd. Hij had wel een
- lijntje met iemand op de tribune in Wilnis en wist dus gelijktijdig dat ze kampioen waren.
* Heren 1 kampioen, voor Franklin is dit al de vierde keer bij Veenland hij is dan ook
kampioen kampioen worden geworden.
* Wil jij volgend seizoen 1x in de maand mee spelen met het gemengd Veenland
recreantenteam in Amstelveen, geef je dan nu op volleybal@veenland.nl

####

2 mei - Jorrit
3 mei – Floor
9 mei – Evelien
12 mei – Anniek
24 mei – Ruben
26 mei – Edwin K

