
        
 

CMV informatie Taurus november/december 2018  
 

Beste ouders, 

   In deze nieuwsbrief vindt u informatie over: 

 Open training 

 Jeugd clinic door dames en heren 1 

 Sinterklaastraining 

 Regiotoernooi  

 Mini van de week bij heren 1 

De komende periode 

12 november   Inlever datum boekjes Grote Clubactie 

30 november   Sinterklaastraining van 18.00-20.00 uur 

 

8 december   CMV toernooi bij Irene in de Bilt 

28 december                   Oliebollentoernooi : geen CMV training 

 

4 januari   2019               Geen CMV training 

5 januari 2019     Voorronde Nationale Open Jeugd kampioenschappen (NOJK) 

11 januari 2019  eerste CMV training in 2019 

 Open training 

Op  5 oktober was het heel druk in de hal. De units waren optimaal bezet met ouders en kinderen. Wat 

een enthousiasme en inzet  was er te zien bij iedereen. 

 Clinic door dames en heren 1 aan de Taurusjeugd 

Op de vrijdag in de herfstvakantie gaf  dames en heren 1 een jeugdclinic aan  alle jeugdleden van 

Taurus. Er waren 54 kinderen uit de CMV groepen die met veel enthousiasme de oefeningen van 

dames en heren 1 uitvoerden. Uberto Bel, trainer van de jongens B van Taurus, legde de oefeningen 

vakkundig uit en daarna gingen alle spelers met een enorme inzet aan het werk. Na afloop was er voor 

iedereen een broodje knakworst, limonade en een appel. En ter herinnering kregen alle CMV kinderen 

als aandenken een Taurusbutton. 

Het was een geweldige gezellige avond. Meer impressies en een uitgebreid verslag zijn te zien op de 

Taurus website en facebook. 

 

                                                  
 

  CMV regiotoernooi 

Op 3 november stond ook het jaarlijkse regio op ons programma. Maar liefst 12 Taurus teams deden 

zaterdagochtend mee. Het was een gezellige drukte in de hal en de kantine met ouders, begeleiders en 

scheidsrechters. De kinderen hebben fantastische wedstrijden gespeeld met veel plezier en inzet! 

 

Dit jaar werd de organisatie geweldig geholpen door jongens uit de jongens A 1 en A2 en B 1 en B2 

teams en de stagiaires en assistenten die in de CMV groepen actief zijn. Maar ook door de mensen in 



de kantine die bereid waren een extra bardienst te draaien. Heel erg bedankt Paul, Pieter, Pieter, Addy 

en Martijn. En ook natuurlijk Ellen, Gerard, Lilian en Doesjka ook heel erg bedankt voor de 

voorbereidende werkzaamheden voor dit toernooi. Wat een mooie verenigingssamenwerking was het 

weer. 

      

  Sinterklaastraining 

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

jaar zullen de CMV trainers weer een spectaculair spelcircuit opzetten. Deze sinterklaastraining is van 

18.00-20.00 uur. De kinderen krijgen in de pauze natuurlijk chocomel en pepernoten, maar het is 

misschien verstandig om voor die tijd nog iets te eten. 

  Mini van de week bij heren 1 in de ere divisie 

 

Hallo volleyballers! 

Wij zijn de volleyballers van SV Land Taurus Heren 1 en wij zouden het super leuk vinden als jullie ons 

aankomend seizoen komen aanmoedigen! Maar er is iets wat wij helemaal geweldig vinden: WORD 

ONZE MINI VAN DE WEEK!  

Vind jij het leuk om gezellig samen met ons de wedstrijd te beleven, de passie van dichtbij mee te 

maken, meld je dan snel aan! Een uur voor de wedstrijd begint, de wedstrijd begint om 20.00 uur, mag 

je samen met ons warmlopen en inspelen. Als de wedstrijd begint mag jij je volleybalkunsten laten 

zien, want jij mag het eerste punt serveren! Daarna mag je samen met de mannen van heren 1 langs 

de kant heel hard aanmoedigen en de wedstrijd van dichtbij bekijken. En nog een leuk feitje, er mag 

ook meegegeten worden! Dat gebeurt altijd om 17.30 uur. 

Lijkt dit jou leuk? Meld je dan aan samen met je beste maatje door een mail te sturen naar: 

josien@ziggo.nl , Geef hierbij aan met wie je eventueel mini van de week wil zijn en welke data het 

beste uitkomen! 

Sportieve groet,                                         SV Land Taurus Heren 1 

 
 

De thuisdata zijn:  zaterdag 10 november, zaterdag 24 november, woensdag 12 december,  

                                zaterdag  15 december,  zaterdag 26 januari, zaterdag 9 februari. 

     

  


