
  

CMV Nieuwsbrief 

  
 

Beste Ouders, 
  
Het is al weer maart en dus weer tijd voor een nieuwsbrief. De tijd gaat hard en voor 
je het weet is het alweer zomervakantie. Er worden daarom al weer voorbereidingen 
getroffen voor het nieuwe seizoen. Kinderen die volgend jaar naar de C-jeugd gaan 
zijn al vol aan het oefenen met een zwaardere bal, hoger net en een groter veld. 
Ondertussen gaan we ook al weer nadenken over de nieuwe teamindelingen, maar 
eerst hebben we nog leuke wedstrijden en toernooien te gaan! 
Zet alvast op de familieplanner: minikamp 23-24-25 juni in Werkhoven. De 
voorbereidingen zijn al in gang gezet en het gaat weer leuk worden!  
Veel leesplezier!  
 

CMV trainers in het nieuws 

 

Luuk de Boer en Julia Wijbrands bij Pre-jeugd oranje 

Onze Luuk en Julia zijn geselecteerd voor pre-jeugd oranje!! 

Wij zijn supertrots op onze hulptrainers. Helaas kunnen ze daardoor even geen 

training meer geven, want ze moeten hard aan de bak in Papendal. Pre-jeugd is voor 

meisjes onder 15 en jongens onder 16 jaar. Julia en Luuk hebben ook leren 

volleyballen bij de CMV van Taurus. We wensen ze heel veel succes! 

 

Gijs, Thomas, John-Paul, Luuk en Job genomineerd sportploeg 2022 

Houten 

Omdat Jongens C vorig jaar 

2e van Nederland zijn 

geworden bij het NOJK 

(Nederlands Open Jeugd 

Kampioenschap) werden ze 

genomineerd voor sportploeg 

Houten 2022. Tijdens een 

heus sportgala georganiseerd 

door sportpunt Houten in 

theater aan de Slinger 

werden zij geëerd. Helaas 

werd de jongens van SV Houten eerste, maar dat hadden zij net als onze jongens 

verdiend. Sportprijs Houten Award Gala (sportgalahouten.nl). Bedankt voor het stemmen. 
 

https://www.sportgalahouten.nl/


Scholentoernooi 
Wat was het weer een mooi toernooi! Meer dan 200 kinderen hebben kennis 
gemaakt met volleybal. En we zagen natuurlijk ook veel bekenden (zowel ouders als 
kinderen). We konden duidelijke zien dat er goed geoefend was. De kinderen hadden 
veel plezier. Er waren spandoeken, er werd aangemoedigd en fanatiek gespeeld. 
Dank naar de studenten van het Nifterlaken uit Maarsen die weer met een hele grote 
groep leerlingen kwamen fluiten. De prijsuitreiking was ook weer een feest met 
Uberto Bel. Uberto wist de spanning weer op te voeren en de sfeer er in te brengen. 
Wij hebben weer genoten. 
Scholentoernooicommissie. 
  

 
 

 

  



NOJK: Nederlands openclub Jeugd Kampioenschappen 

Zaterdag 25 februari hebben onze jongens (Boaz, Twan, Abel, Bart, Seth, Luc en 
Joel) onder leiding van Jan Vrerink, de halve finale ronde van de Nederlandse 
Openclub Jeugd Kampioenschappen gespeeld. Het was een hele spannende dag. De 
jongens werden 3e in de poel en mochten daarom in de kruisfinale spelen. Helaas 
was Spaarnestad net iets te sterk voor onze jongens D. Goed gedaan jongens! We 
zijn trots op jullie! Misschien een kleine troost dat de B-jongens Spaarnestad wel 
hebben verslagen. Voor wie het leuk vindt, Jongens A+, B en C zijn door naar de 
finale ronde die gespeeld gaat worden op 8 april. Onze CMV hulptrainers (Job (C),  
John-Paul (B), Luuk (B), Gijs (B), Thomas (B), Guus (B) en Jorrit (A+) doen hier aan 

mee. Kom ze aanmoedigen. Het is wel een stukje rijden      

 
Nevobo | Volleybaldirect Open (NOJK) 
 

 
Mini van de week 
Wil jij ook heel graag een keer mini van de week zijn bij een thuiswedstrijd van 
Heren 1? Je mag dan mee-eten, de voorbereiding meedoen, inspelen en de wedstrijd 
openen met de allereerste serve! Stuur dan even een berichtje samen met je ouders 
naar ralph.koot@taurusvolleybal.nl voor Heren 1. Zeg wel even bij welke wedstrijd je 
erbij zou willen zijn, dan nemen wij contact met je op!  
 
Thuis speelschema Heren 1 
Altijd om 20:00  
25 maart    
8 april  
 

https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/volleybaldirect-open-nojk/
mailto:ralph.koot@taurusvolleybal.nl


Torros starten weer! 
Onder leiding van een gediplomeerde trainster 
start volleybalvereniging Taurus weer met 
kleutervolleybal (4-6 jaar). De trainingen zullen 
gegeven worden op 5 vrijdagmiddagen van 16:15-
17:00 in maart, april en mei. De trainingen vinden 
plaats in sporthal De Kruisboog op de Kruisboog in 
Houten. Er zijn geen kosten aan deze 5 trainingen 
verbonden en er is plaats voor 12 kinderen. 
- 31 maart 
- 14 april 
- 21 april 
- 12 mei 
- 26 mei 
Kinderen volgen de volleyballessen in normale 
sportkleding (een shirtje en korte of lange broek) 
en stevige sportschoenen. Zien we jou terug in onze sporthal? 
Wil je meer weten of mee doen aan kleutervolleybal mail dan naar Werkgroep CMV 
Taurus: cmvwerkgroep@taurusvolleybal.nl 
 
Regiotoernooi Wijk bij Duurstede  

Het was weer even vroeg opstaan, maar het was weer de moeite waard. 

In de sporthal van Bourgondië hebben we weer een leuk toernooi gehad. Gelukkig 

was er dit keer wel een niveau 5, zodat Max Melle, en Tygo dit keer wel weer mee 

konden doen. We waren erg trots op onze kinderen, die weer veel hebben bij 

geleerd de afgelopen maanden. Wat gaat dat toch hard. 

Het laatste toernooi is alweer in aantocht en wordt georganiseerd door VCV op 8 

april in Veenendaal. Geef je dus snel op. 

 

Vrijwilligers 
We zijn nog steeds op zoek naar verschillende vrijwilligers om de club draaiende te 
houden. Ook wanneer u zelf niet lid bent of volleybalt bent u van harte welkom om 
een steentje bij te dragen. 
 

GEZOCHT: CMV TRAINERS VOOR SEIZOEN 2023-2024 (32 trainingen 
per jaar van 1 of 1,5 uur). In de schoolvakanties wordt er niet getraind.   
 
GEZOCHT: HOST (4x per seizoen, 2,5 uur) de zaal openen bij de mini 
wedstrijden en de uitspelende teams verwelkomen en de competitiedag 
starten. Weinig extra werk voor ouders die toch komen kijken bij 
de CMV wedstrijden. Dat zijn de eerste wedstrijden die starten. 
 
COÖRDINATOR JEUGDRAAD Wie wil helpen met het opzetten van een 
jeugdraad. Waarin kinderen zelf hun feesten en activiteiten kunnen 
bedenken en organiseren.   

  

Je kunt je aanmelden bij kitty.verhoeckx@taurusvolleybal.nl  

mailto:kitty.verhoeckx@taurusvolleybal.nl


Nog meer vacatures zijn te vinden op: Vrijwilligers - Taurus (taurusvolleybal.nl) 

 
 
 

 
 
 
 

Voor vragen: Kitty Verhoeckx (kitty.verhoeckx@taurusvolleybal.nl) 

 

BELANGRIJKE DATA 
8 april  Laatste Regiotoernooi VCV 
15 april  Eindfeest 
2 juni   Laatste training/ instuiftraining 
23-24-25 juni Minikamp 

https://www.taurusvolleybal.nl/vereniging/vrijwilligers/

