
        
 

  CMV  informatie Taurus maart / april 2019 

 

Beste ouders, 

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over: 
 Afgelopen volleybalactiviteiten 

 NOJK 

 Andere interessante weetjes 

 

De komende periode 

Zaterdag 30 maart CMV toernooi in Veenendaal , eindronde NOJK 

 

Vrijdag 5 april  Clinic door Paul van der Ven tijdens de CMV trainingen 

Zaterdag 13 april  CMV toernooi in Utrecht 

Vrijdag 19 april  geen training i.v.m. Goede Vrijdag 

Vrijdag 26 april  geen training i.v.m. meivakantie 

 

Vrijdag 3 mei  geen training i.v.m. meivakantie 

Vrijdag 10 mei  ouder kind training met pannenkoeken festijn 

Vrijdag 17 mei  laatste CMV training van dit seizoen 

 

14,15,16 juni CMV kamp in Werkhoven 

 

  Februari: CMV volleybalweek bij Taurus 

 

In deze maand februari 2019 stonden de CMV volleybalactiviteiten centraal. 

In een week vonden zowel het schoolvolleybaltoernooi en de Nederlandse Open Jeugd 

kampioenschappen plaats.  

In deze week hebben bijna 1000 kinderen in de Taurushal gevolleybald op hun eigen niveau maar 

allemaal even enthousiast en sportief. 

 

Bij het schoolvolleybaltoernooi groep 5 gingen de meeste bekers naar de Vlinder en de Plantage. 

De teams van de Vlinder, de Bogermann school en Plantage wisten ook het meest te eindigen als 

poulewinnaar in groep 7. 

In het Houtens nieuws is een uitgebreid stuk te lezen over het schoolvolleybaltoernooi:  

www.houtensnieuws.nl. 

 

     
 



             
 

 

 
 

Op zaterdag 23 februari stonden alle velden weer klaar voor het volgende toernooi in die week. Het 

Nederlands Jeugd kampioenschap voor clubteams. Verenigingen uit Assen, Leeuwarden, Diemen, 

Warmenhuizen Nijmegen, Gennep of Rotterdam waren die dag te gast in onze Taurushal.  

En natuurlijk waren ook onze CMV teams bij de meisje en jongens van de partij tijdens deze halve 

finale ronde. De beide teams kende een nerveuze start maar groeiden enorm in het toernooi. 

Met veel inzet en lef werd er gestreden voor ieder punt. 

 

De meisjes wisten net niet de eindronde te halen door op het nippetje de kruisfinale te verliezen van 

Dinto. Het was een zeer spannend finale en de teams gaven elkaar bij na niets toe.  

.  

 

 

                       
 

De jongens wonnen hun kruisfinale van Fusion met hun enthousiaste en beweeglijke spel . 

Jongens D gaat 30 maart in Wognum strijden om het kampioenschap en horen  nu al bij de beste 8 

teams van Nederland. 

 

 
 

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, Thomas en Sven 

 

 

Op beide dagen waren weer veel Taurus vrijwilligers actief in de sporthal, bij het wedstrijdsecretariaat 

en de kantine en bij de begeleiding van de teams.  

De tientallen vrijwilligers hebben weer twee supergave en goed georganiseerde evenementen 

neergezet in een gezellige en sportieve sfeer. En dat viel ook op bij  veel de ouders, begeleiders en 

bezoekers. 

Clinic Paul van der Ven  

Op vrijdag 5 april zal Paul van der Ven, trainer van heren 1 van Sliedrecht Sport, een clinic geven tijdens 

de CMV trainingen. Alle kinderen trainen gewoon op hun normale tijd. Paul zal deze avond de 

oefenstof verzorgen. Hij begeleidt dan ook de trainers bij de uitvoering va de oefeningen. We hopen op 

een leerzame avond voor iedereen. 

  CMV kamp 

Ieder jaar organiseert de werkgroep CMV een kamp voor de CMV kinderen. Dit jaar voor de 25
ste

 keer! 

Het kamp zal weer gehouden worden in Werkhoven in het weekend van 15 en 16 juni. De uitnodiging 

is gemaild en via de site kunt u uw kind inschrijven. 

     Jeugdpas sport en cultuur 

Op vrijdagavond zal Laura Smakman van 16.00-17.00 uur volleybaltraining geven aan kinderen die 

willen kennismaken met volleybal via de jeugdsportpas. Deze trainingen zullen op 7, 21, 28 juni en 5 en 

12 juli in de Kruisboog.  De training is voor kinderen van 6 en 7 jaar. 

  Doorstroom naar de C-jeugd en voorbereidingen volgend seizoen. 

De komende periode gaat de werkgroep zich verder buigen over de indeling van de trainingsgroepen 

voor volgend jaar.  

Kinderen die naar de C jeugd gaan zullen binnenkort hierover  informatie via de mail ontvangen. 

Kinderen die volgend jaar voor het eerst in CMV competitie gaan spelen, krijgen hierover ook 

specifieke informatie. 

 Beachvolleybal trainingen en beachvolleybaltoernooi.  

La Playa Blanca organiseert deze zomer weer beachvolleybaltraingen bij Down Under. 

Op donderdag is er een groep speciaal voor CMV jeugd.  

Ook is er op 11 mei een beachtoernooi waarbij ook een categorie CMVjeugd is 

(https://laplayablanca.nl/toernooi/). Dus wie lekker buiten wil blijven voleyballen…………. 

 

  
 

     

  


