
        
 

  CMV  informatie Taurus januari 2019 

 

Beste ouders, 

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over: 
 Sinterklaastraining 

 Tweede helft van het seizoen 

 NOJK 

 

De komende periode 

11 januari 2019  Eerste CMV  training in 2019 

19 januari 2019 CMV toernooi in Leersum 

9 februari 2019  CMV toernooi  in Utrecht 

21 februari 2019 schoolvolleybaltoernooi basisscholen Houten in de Kruisboog 

23 februari 2019 halve finale ronde NOJK in de Kruisboog 

 

Iedereen een heel sportief en super mooi  2019 gewenst! 

 

 Sinterklaastraining 

Op vrijdag 30 november was er weer een sinterklaastraining voor alle Torro en CMV  kinderen. Ook dit 

jaar was er weer een spectaculair spelcircuit opzetten. Alle grondvormen van bewegen kwamen deze 

avond aan bod: klimmen, klauteren, springen, gooien vangen, lopen  maar ook verschillende 

volleybalvormen en natuurlijk de smash! 

De pieten deden natuurlijk alle onderdelen mee. Zij hadden ook nog een verrassing. Tijdens de pauze 

was er voor iedere groep een mooi gedicht en kregen de kinderen nieuwe spelletjes voor in de 

spelletjeskast in de kantine. En ook was weer goed te zien wat een geolied team de trainers, 

assistenten en stagiaires zijn. Het hele circuit was in een half uur opgebouwd en in 10 minuten 

opgeruimd!  

Het was weer een gezellige en sfeervolle avond mede door de sinterklaasmuziek die verzameld was 

door Pieter.  

 

 
 

  Grote clubactie 

De Grote clubactie heeft meer dan €3000,00 opgeleverd. Geweldig gedaan allemaal. 

Alle kinderen hebben inmiddels een leuke attentie van Taurus gekregen. Iedereen heel erg bedankt 

voor de verkoop van 1 of 10, 23 of 36 of 80 loten.  

 



 

 

 Nationaal Open Jeugdkampioenschap 

 

Op 5 januari 2019 mocht Taurus weer een voorronde voor de NOJK voor clubteams organiseren.  

De beste jeugdteams met kinderen in de leeftijd tot 12 jaar speelden de voorronde om het Nederlands 

Kampioenschap in hun leeftijdsklasse (D-jeugd). Sommige kinderen die dit jaar voor Taurus meedoen, 

spelen dan ook  al in de C-jeugd.  

 

De D jeugd heeft  zich  in de kerstvakantie, met een zwaar oefenprogramma met interlandwedstrijden 

in St Anthonis en extra trainingen, voorbereid op het kampioenschap. De trainer/coaches Anton van 

den Oudenrijn en Johan Kok ,Corina Eekhof en Laura Westerveld  bij de meisjes en Jeroen de Wit en 

Arjen de Boer  bij de jongens hebben er alles aan gedaan om de teams zo goed mogelijk  mentaal en 

fysiek  voor te bereiden op het niveau van dit kampioenschap. 

 

De CMV jeugd D  teams bestaan uit de volgende kinderen: 

Meisjes D:   uit Meisjes C3:       Shifra, Senne,  Danique 

                   uit CMV6-1:            Laurien, Evi, Marit  

    uit CMV6-2:            Marit,   Mare  

    twee reserves:       Janne en  Manon 

 

  Jongens D :  uit Jongens C:        Bjarne, Guus, John Paul, Luuk, Fons 

      uit CMV6-3:            Gijs, Christiaan en Sven 

 

 

De D teams hebben het fantastisch gedaan want ze zijn beide door naar de volgende ronde De jongens 

plaatsten zich voor de halve finale door als eerste in hun poule te eindigen en de meisjes wisten de 

halve finale te bereiken door in de kruisfinale van Woerden te winnen. 

De halve finale wordt op 23 februari gespeeld. 

 

 

              
 

 

De organisatie was weer in vertrouwde handen van Doesjka, Ellen, Lilian, Pieter en  Maud en Corine en 

Irene en Marco. Maar ook de vrijwilligers in  de bar hebben deze zaterdag weer het nodige werk 

verricht! Bedankt daarvoor! En natuurlijk de jongens A en B die de hele dag voor verrukkelijke wafels 

hebben gezorgd en in  de sporthal een heerlijke bakgeur  verspreidden. 

 

Ook de meisjes A en B hebben zich in de voorronde geplaatst voor de volgende ronde. En ook de 

jongens A en B zullen zaterdag 23 februari  in de halve finale van het NOJK spelen.  



 

  Tweede helft van het seizoen in cijfers 

 

De tweede helft gaan we in met 117 kinderen in  de Torro en CMV groepen. En ruim 25 % is daarvan 

een jongen. Dat aantal stijgt weer licht in vergelijking met enkele jaren daarvoor. 

Uit de cijfers blijkt ook dat iets meer kinderen uit Houten Oost komen maar dat verschilt niet veel : 58-

46). De wijken waar de meeste kinderen volleyballen zijn de meren (11 kinderen), de Weide (7 

kinderen) en Muur (6 kinderen). Ook wonen er 7 kinderen buiten Houten die toch bij ons volleyballen. 

 

We zullen deze tweede helft van het seizoen met maar liefst 4 extra competitieteams de competitie in 

gaan. Dan spelen er in totaal 10 Taurus CMV competitieteams in de regio!!  Een record! 

 

 

 

 Hockey in de Kruisboog 

Tot en met 17 februari maakt de hockey nog gebruik van de sporthal. Hierdoor zullen de Torro’s op 

vrijdag en de meisjes  D op woensdag in de Limes trainen. 

De trainingstijd voor de Torro’s is een kwartiertje eerder van 16.00-16.45 uur. Dank je wel allemaal 

voor jullie flexibiteit.  

 

  

 

     

  


