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VAN DE BESTUURSTAFEL
Wensen
Het bestuur van Sportvereniging
Vledder wenst al haar leden
en medewerkers een bijzonder
gezond en sportief 2016 toe.
Daarbij spreken we ook de wens uit
een heleboel nieuwe leden te mogen verwelkomen.
Van de twee vacatures die openstonden is er eentje
vervuld: wij verwelkomen Betty Winters als ons
nieuwe algemeen bestuurslid met als aandachtsgebied Volleybal. Verderop in deze nieuwsbrief
stelt zij zichzelf voor.
Ondanks het feit dat we er nog niet in geslaagd zijn
een nieuw bestuurslid voor de jeugdafdeling te
vinden, zijn de lessen voor kleutergym, turnen en
streetdance gewoon doorgegaan. De bestuurstaken
daarvoor worden tijdelijk door voorzitter Monique
waargenomen.
Beste ouders,
Er zit momenteel niemand met schoolgaande
kinderen in het bestuur. Om voeling met de jeugd te
houden zijn we afhankelijk van de tips die we van
enkelen van jullie doorkrijgen. Daar zijn we blij
mee, maar het is niet ideaal. Wij hopen dit jaar in
jullie midden iemand te vinden die enkele taken
rond de jeugsporters op zich neemt. Of misschien
twee van jullie (zoals we eerder wel hadden).

NIEUWS UIT DE SPORTTAKKEN
Badminton jeugd van de kaart
Het vorig jaar zo populaire badminton-jeugd is als
een kaartenhuis ingezakt toen een paar oudere
kinderen eind vorig seizoen besloten te stoppen. De
overblijvers zagen het niet zitten om met de
volwassenen te trainen en haakten af.
We hopen met de Sportpret-ronde van 2016 weer
nieuwe jeugd aan te trekken.

Uitvoering Gymnastiek / Streetdance
De tweejaarlijkse uitvoering zal dit jaar op
zaterdag 23 april worden gehouden.
Dus kinderen, ouders en grootouders, zet deze
datum alvast in je agenda.

Streetdance
Omdat er vorig jaar veel leeftijdsverschil bestond
binnen de twee groepen, zijn we bij wijze van proef
dit seizoen begonnen met een indeling in drie
groepen met elk drie kwartier les/trainen. Dit in de
verwachting dat er in de jongste groep nog kinderen bij zouden komen, maar dat is niet gebeurd.
Daarom zijn we opnieuw in overleg om de lessen
anders te gaan indelen. Ouders en kinderen krijgen
hierover op tijd bericht.

Kleutergym
Juf Luset was door haar nieuwe baan drie keer
afwezig, maar haar lessen werden keurig
opgevangen door assistente Erin met hulp van
voorzitter Monique. Wat knap, zoals die kleuters al
op de evenwichtsbalk kunnen balanceren…
Alle kleuters zijn druk aan het oefenen voor het
Nijntje beweegdiploma, dat in de loop van dit jaar
zal worden uitgereikt.

Turnen: Marsetoernooi in Ruinen
Twee maanden lang had juf Herma tijdens de lessen
met ze geoefend op trampoline, hoge en lage brug.
lange mat en evenwichtsbalk. Alles voor het
traditionele Marsetoernooi!
Door ons nieuwe systeem van inschrijven (iedereen
werd aangemeld, wie niet mee kon moest tijdig
afmelden), viel niemand uit de boot, en het feest
kon beginnen.
Zaterdag 7 november was het zover.
Van SVV deden 17
kinderen mee aan
dit grote toernooi,
waaraan in totaal
door 12 clubs werd
deelgenomen.
Merel Blum (rechts
op de foto) ging er
in de categorie van 7 jaar met de 2e prijs vandoor.
Een geweldige prestatie! Merel had precies
hetzelfde aantal punten als het meisje op het tweede
platform. Om het in sporttermen te zeggen: ze was
ex aequo tweede.
Helaas kon leidster Herma niet bij de wedstrijden
aanwezig zijn, maar assistente Elvira (ook Herma’s
dochter) was er om de meisjes te begeleiden.
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Volleybal - Betty
Hallo, mijn naam is Betty Winters, en in september
heb ik de functie van algemeen bestuurslid voor
“volleybal” op mij genomen. De meeste volleyballers kennen mij wel, maar ik zal - op verzoek
van Katrien - hier nog wat over mezelf vertellen.
Ik ben geboren en opgegroeid op een boerderij in
Hoogmade, een dorpje in
het groene hart.
Ik ben een echte teamsporter, eerst gestart met
handbal, maar speel nu al
vele jaren volleybal.
In 1999 verhuisde ik naar
Zwolle. Ook daar had ik
me direct aangemeld bij
een volleybalclub:
“Tijdens de eerste set van
mijn eerste wedstrijd was het al spannend:. nog één
punt en we zouden de set winnen….
Mijn team doet een pass, een set-up richting mij…
ik neem een aanloop, spring op, sla de bal, kom
neer en… verzwik mijn rechterenkel en breek mijn
linkerenkel. Ben nu even kwijt of we de set hebben
gewonnen. Na een aantal maanden revalideren
kwam ik met krukken terug en heb het volleyen
weer opgepakt….”
Na jarenlang begeleiderswerk in Apeldoorn, werk
ik sinds kort bij de JP van den Bent stichting in
Drachten. Ik ondersteun daar cliënten met autisme
bij het zelfstandig wonen.
In mei 2014 ben ik bij mijn vriend ingetrokken, die
al in Vledder gesetteld was. Direct na de verhuizing
ben ik ook hier weer gaan volleyballen en speel
intussen alweer 1,5 jaar in Dames 1, en val in bij
Heren 2.
En nu doe ik dus mijn best als contactpersoon voor
de volleybal. Mochten er vragen zijn: je kunt me
bellen op 06-18670581
of mailen naar betty.w@hotmail.nl

-2-

KEN JE ONZE SPORTTAKKEN?
SVV is een combi-sportvereniging met meerdere
sporten onder de hoede van één bestuur. In deze
vorm lukt het al meer dan 40 jaar om in Vledder en
omstreken sport voor jong en oud te realiseren.
Maar hoe goed kennen de leden elkaars sporttakken
eigenlijk? Help ons dat eens te bekijken met behulp
van een quizz. Doe je mee?
1. In welke tak(ken) van sport:
a. is de leiding in handen van een grootmoeder,
b. berust de leiding bij een Metallica-fan,
c. doen drie van de zes bestuursleden mee,
en wie zijn dat ?
d. doen géén bestuursleden mee,
e. speelt men graag met oliebollen.
2. Op welke dag van de week:
a. sport het oudste SVV lid?
b. sport het jongste SVV lid?
3. a. wie leidde de legendarische flashmobdans
”Santa Claus is coming to town” tijdens
Kerstmarkt 2014 ?
b. welke sportleider lijkt ook zonder muts al
sprekend op Santa Claus ?
c. Hoeveel SVV kinderen deden er mee aan
het Marsetoernooi 2015?
4. Noem voor elk plaatje de bijbehorende sporttak:

a.

d.

b.

c.

e.

f.

Groetjes, Betty
Wist je trouwens dat….
 bij de recreanten volleybal nieuwe mensen
altijd welkom zijn voor extra gezelligheid,
 de volleyballers erg blij zijn met de trainingen
van Peter Dibbets,
 Heren 1 van de volleybal nu op de 3e plek
staan in de competitie met 16 punten,
 nieuwe heren zeer welkom zijn bij de
volleybal.
 bij de volleybal dames meespelen in het
heren2 team en zij soms een eigen privé
kleedkamer krijgen.
 Heren 2 van de volleybal het goed doet met de
dames in het veld en op dit moment op de 4e
plaats staan in de competitie.
 Dames 1 van de volleybal tijdens de kerststop
op de 6e plaats staat in de competitie,
 twee dames van de volleybal gezinsuitbreiding
hebben gekregen en we hopen dat ze in het
nieuwe jaar weer komen volleyballen.

g.

h.

Stuur je antwoorden uiterlijk 1 februari 2016
als volgt in:
- nr+letter van de vraag > antwoord(en) erachter.
- mail ze via het contact formulier op onze website.
Voor de winnaar is er een interessante beloning!

ONZE SPONSOREN
Ook dit jaar geniet SVV weer van
de hulp van onze sponsoren.
Met dank aan al degenen die een
goed woordje voor ons hebben gedaan!

2

