
 
 
Beste leden, 

Dit is, voor dit seizoen althans, de laatste nieuwsbrief. Het goede gebruik is dan dat de 

voorzitter de introductie schrijft. Dat laat ik, in de regel, altijd graag aan Sander over, maar 

die geniet nu van een vakantie ergens op een Grieks eiland.  

Maar om te beginnen wilde ik de NVC leden-BBQ aankondigen! Namelijk op zaterdag 10 

september a.s. Dit gaat plaatsvinden een week voor het begin van de competitie, we zien 

het als een soort ‘kick-off BBQ’. Een dag dus om vrij te houden in je agenda! Meer informatie 

volgt spoedig! 

Dan de teamindelingen voor volgend seizoen voor de jeugd en senioren/recreanten. Jammer 

genoeg hebben we het besluit moeten nemen om Dames 1 terug te trekken uit de competitie. 

De vrijgekomen plaats is toegedeeld gaat worden aan Protos. Dames 1 had een trainer, Wim 

Vogelzang, maar er was er geen klik tussen het team en de trainer. Er is nog getracht een 

nieuwe trainer te vinden voor Dames 1. Maar het grootste deel van het team heeft besloten 

weg te gaan. 

 

De trainingsroosters zijn nog conceptueel, maar de verwachting is dat er niet al te veel zal 

veranderen als het gaat om de dagen waarop getraind gaat worden. Waar we wel blij mee 

zijn is dat Heren 1 op de zaterdagen gaan spelen en deels op hun trainingsavond, de 

donderdag. Ze zijn ons boegbeeld en dan zijn de zaterdagen de momenten waarop zij zich 

kunnen presenteren. Daarnaast hebben we twee miniteams kunnen aanmelden (vorig seizoen 

hadden we er geen). En dat is zeker een plus. Ik ben daar in ieder geval heel blij mee! 

 

En we blikken nog even terug op het “Ed Lasut bedrijventoernooi” van 16 juni jl. Dat is een 

zeer geslaagd toernooi geweest. Een waardig aandenken aan Ed. Waarbij de familie Lasut na 

afloop de prijzen heeft uitgereikt. Wij hopen dat toernooi volgend jaar opnieuw georganiseerd 

kan worden en dan met nog meer (enthousiaste) deelnemende bedrijventeams. 

Wensen wij, Sander en ik, jullie een heel fijne vakantie toe. Geniet ervan, maar doe 

voorzichtig en blijf heel, zodat we fris en in optimale conditie aan het nieuwe seizoen kunnen 

beginnen. 

Groeten, Willem 

    

Check hier onze socials! 

         

https://www.instagram.com/nvc.nieuwegein/
https://www.facebook.com/VolleyballeninNieuwegein
https://www.linkedin.com/groups/9046975/
https://www.nvc-nieuwegein.nl/wp-content/uploads/nvc-nieuwegein/Teamindeling-jeugd-2022-2023.pdf
https://www.nvc-nieuwegein.nl/wp-content/uploads/nvc-nieuwegein/Teamindeling-senioren-en-recreanten-2022-2023.xlsx
https://www.nvc-nieuwegein.nl/wp-content/uploads/nvc-nieuwegein/NVC-Concept-trainingsrooster-2022-2023.pdf
https://www.nvc-nieuwegein.nl/terugblik-nvc-ed-lasut-bedrijventoernooi
https://www.nvc-nieuwegein.nl/

