CMV informatie Taurus november 2016
Beste ouders,
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:
Nieuwe leden
Assistenten
kleedkamerindeling
Nat. Open Jeugd Kampioenschap
Mini van de week
Grote Club actie

De komende periode
5 november
18, 19 november
2 december
3 december

CMV regiotoernooi in Houten van 9.00-12.00 uur
inleveren boekjes Grote Club actie
sinterklaastraining
CMV regiotoernooi in de Bilt van 9.00-12.00 uur

Open training
Op 23 september is er weer een open training geweest. Ouders mochten meedoen met deze training.
Zij deden allemaal erg enthousiast mee. En alle kinderen vonden het super om met hun ouders te
spelen.

Grote clubactie
Heel veel kinderen hebben meegedaan aan de grote clubactie en er zijn dan ook weer heel veel lootjes
verkocht. Van een deel van de opbrengst heeft de vereniging al nieuwe shirtjes gekocht voor de
kinderen die CMV toernooien spelen. Op 5 november zijn de shirts hopelijk al te bewonderen op ons
eigen toernooi. Nog even de belangrijke data van de Grote clubactie op een rijtje:
Donderdag 17 november
sluiting van verkoop
Vrijdag 18 november
17:00 tot 20:00 uur: Inleveren boekjes en bestellen cadeaus
Zaterdag 19 november
10:00 tot 12:00 uur: Inleveren boekjes en bestellen cadeaus
Zo snel mogelijk na inleveren ontvang je het door jou verdiende cadeau!

Assistenten bij de trainingen
We zijn heel blij met zo veel assistenten dit seizoen bij de CMV groepen.
Lisa, Dominique, Thirza, Gijs, Meike, Fleur, Anneli, Sven, Puck, Isa, en doen dit met veel plezier. Irene,
Maud en Mandy zijn ervaren trainers die ook graag helpen bij de trainingen. Nicole is er ‘s woensdags
bij de Torro’s. Het streven is dat iedere groep twee en nog liever drie assistenten heeft.

CMV toernooien en competitie wedstrijden
De CMV toernooien en competitie zijn gelukkig ook weer van start gegaan. Het is geweldig om te zien
hoeveel positieve coaches langs de zijlijn staan, die ook vooral letten op de kwaliteit van het
volleybalspel en niet alléén het winnen belangrijk vinden. Maar ook met de ouders die tellen en voor
het vervoer verzorgen, zijn we ontzettend blij. Aan het begin van de trainingen horen we dan alle
enthousiaste verhalen en uitslagen ook weer terug.

Kleedkamer indeling in de Taurushal
De eerste drie kleedkamers zijn heren kleedkamers. Dan kleedkamer 4, 5 en 6 zijn kleedkamers voor de
meisjes. Een aantal meisjes geeft soms aan dat zij het niet prettig vinden als ouders (met name vaders)
in de kleedkamer komen. Vandaar dat we de volgende regeling hebben besproken in de
CMVwerkgroep. Alleen in kleedkamer 3 en 6 zijn ouders toegestaan. Wij vragen uw begrip hiervoor
en rekenen natuurlijk op uw medewerking.

Nieuwe leden
Dit seizoen zijn er veel nieuwe leden ingestroomd. En na de kennismakingstrainingen worden de
meeste kinderen ook definitief lid van onze club. We wensen hen en hun ouders heel veel plezier
binnen onze vereniging. De groepen zijn dan ook allemaal nagenoeg vol. Om kinderen niet te laten
wachten op een wachtlijst hebben we op woensdagmiddag tijd gereserveerd voor een instroomgroep.

Nationaal Open Jeugd Kampioenschap (NOJK)
Dit seizoen zal Taurus ook weer deelnemen aan het Open jeugdkampioenschap meteen jongens en een
meisjesteam CMV (D jeugd). De beste jeugdteams met kinderen in de leeftijd tot 12 jaar spelen om het
Nederlands Kampioenschap in hun leeftijdsklasse (D-jeugd). Een aantal kinderen, dat dit jaar voor
Taurus meedoen, speelt dan ook al in de C-jeugd. Het team wordt aangevuld met kinderen die in CMV
teams spelen.
Op 7 januari zal de eerste voorronde plaatsvinden. Ook in de Kruisboog zal ook een voorronde CMV
meisjes gespeeld worden.
Binnenkort zal een aantal kinderen dus uitgenodigd worden voor extra trainingen als voorbereiding
voor dit kampioenschap.
Meisjes D
Johan Kok en Anton van den Oudenrijn zullen het meisjes D team weer begeleiden. Zij zullen in
december deelnemen aan het Internationale Minitoernooi in Sint Anthonis als voorbereiding op het
NOJK. Zij gaan extra trainen op de woensdagmiddag in Schalkwijk.
Jongens D
De coach van de jongens zal ook dit jaar weer Jan Vrerink zijn samen met Sven Vermeulen. De
jongens zijn op 7 januari vrij geloot. Zij spelen in februari direct in de halve finaleronde.
De jongens gaan op vrijdagavond een uurtje langer trainen.

Mini van de week
Hallo allemaal,
Ook dit seizoen kunnen jullie weer mini van de worden bij de wedstrijden van heren 1 en dames 1!
Heren 1 is SV Land Taurus en Dames 1 is Oskam Taurus.
Als mini van de week serveer je de eerste bal van de wedstrijd, doe je mee met de warming up en
maak je alles van dichtbij mee!
Hieronder een lijstje met de thuiswedstrijden van dit seizoen. Als mini van de week mag je voor de
wedstrijd mee-eten met de dames of heren (dit hoeft uiteraard niet)
Als je je aanmeldt, hebben we daarna even contact om afspraken te maken over de tijd waarop je
verwacht wordt.
De mini’s hoeven niet de hele wedstrijd op de bank te blijven zitten (dit mag natuurlijk wel!)
Als je het leuk vindt kunnen jullie naar Josien mailen wanneer je kunt dan wordt je, indien mogelijk
ingedeeld: josien@ziggo.nl
Wil je graag samen met een vriendje of vriendinnetje geef het aan.
Hartelijke groet,
Josien Leurdijk

Wedstrijden
Dag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Woensdag
Zaterdag
Zondag
Zondag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

Datum
12-11-2016
13-11-2016
19-11-2016
23-11-2016
03-12-2016
11-12-2016
11-12-2016
17-12-2016
14-01-2017
21-01-2017
28-01-2017
04-02-2017
11-02-2017
25-02-2017
11-03-2017
25-03-2017

Tijd
20:00
16:00
20:00
20:00
20:00
17:00
14:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00

Team thuis
Oskam Taurus
SV Land Taurus
Oskam Taurus
SV Land Taurus
Oskam Taurus
SV Land Taurus
Oskam Taurus
SV Land Taurus
Oskam Taurus
SV Land Taurus
Oskam Taurus
SV Land Taurus
Oskam Taurus
SV Land Taurus
SV Land Taurus
SV Land Taurus

Team uit
Sliedrecht Sport
Coolen-Alterno
Eurosped
Abiant Lycurgus
Stichting Regio Zwolle Volleybal
TT Papendal/Arnhem
Coolen-Alterno
Vallei Volleybal Prins
Peelpush
Advisie/SSS
TT Papendal/Arnhem
Inter Rijswijk
VC Sneek
Nesselande/VoorElkaar.nl
Draisma Dynamo
ARBO Rotterdam Volleybal

Torro volleybal
In het seizoen 2012-2013 is volleybal voor kinderen vanaf 2,5 jaar opgezet. Omdat volleybaltraining in
Nederland voor deze jonge leeftijd nog niet bestond, is hiervoor een aparte leerlijn ontwikkeld door
Taurus. Vele leerlijnen uit het bewegingsonderwijs komen aan bod. Natuurlijk staan de
belevingswereld en de interesses van de kinderen voorop in de Torro-trainingen.
Een Torro-groep bestaat maximaal uit 12 kinderen waardoor er meer persoonlijke aandacht is voor uw
kind. Na een aantal jaar ervaring is TorroVolleybal bij Taurus bedoeld voor kinderen tussen de 4 en 6
jaar oud. TorroVolleybal is op woensdagmiddag van 16.15 t/m 17.00 uur. Opgeven kan bij Caroline van
Rooijen.

