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Beste Volleybal vrienden.
Het seizoen is voor de meesten al weer (bijna) voorbij. Ondanks dat we eer konden ballen dan vorig
seizoen. Is het voor velen van ons toch wel een bewogen seizoen geweest.
Ik hoop dat komend seizoen weer een normaal seizoen gaat worden. Waarin we de gezelligheid van
onze vereniging weer in het vaandel kunnen hijsen.
Gezelligheid en verenigingsgevoel is de bakermat van ons bestaan.
Het ledenaantal is onder invloed van corona best wel wat terug gelopen. Hierdoor moeten we komend
seizoen best wel puzzelen om de teams weer compleet te krijgen. Wij hopen de samenwerking met
Jupiter weer te kunnen voortzetten. Ook met DOS uit Schoonhoven hebben we nog steeds goede
bestuurlijke contacten.
We moeten kijken hoe we het ledenaantal weer wat kunnen opkrikken. Hiertoe zijn we bijvoorbeeld
gestart met open trainingen voor geïnteresseerde jeugd van 6 t/m 12 jaar. Op de scholen hopen we weer
clinics te kunnen geven en we verwachten weer een groots scholentoernooi te gaan houden.
Op de jaarlijkse braderie willen we dit jaar ons gezicht weer laten zien, om meer naamsbekendheid te
krijgen in het dorp.
Ook wil ik iedereen er nog op wijzen dat een introducee, altijd vier keer gratis mee mag trainen om te
kijken of hij volleyballen leuk vindt. Maak hier gebruik van voor vrienden of bekenden.
Het voortbestaan van onze vereniging is ook afhankelijk van het aantal leden dat als vrijwilliger optreedt.
Hoe meer vrijwilligers die actief meedenken en doen, hoe meer wij kunnen organiseren binnen de
vereniging. Heb je leuke plannen voor een activiteit , laat het ons weten. Zonder vrijwilligers kunnen we
gewoonweg niet bestaan. Daarom ben ik weer trots op al onze leden die dit jaar als vrijwilliger actief zijn
geweest als scheidsrechter, trainer, coaches, bestuursleden of welke functie dan ook. Ook wil ik de
ouders van onze jeugdleden bedanken die rijden naar wedstrijden en trainingen.
Ik hoop al onze leden en de ouders van onze jeugdleden graag weer te zien op ons traditionele Best End
toernooi. Tot dan!!

Rob Jansen
(Interim) voorzitter.

MB1 en JB1 Kampioenen !!!!
Jupiter uit Oudewater en wij uit Lopik hebben de krachten gebundeld. Beide volleybalverenigingen
hadden onvoldoende spelers om een meisjes B team te maken. Door de MB van Jupiter en de MB van
Univé LVV samen te voegen konden de meiden de toch competitie in. En met resultaat. Zaterdag 7
mei speelde de MB1 LVV/Jupiter tegen Taurus uit Houten de kampioenswedstrijd. Na een spannende
wedstrijd won LVV/Jupiter met 4 – 0. Dit betekent dat zij dit volleybalseizoen afsluiten als kampioen.
Wat ons betreft een groot succes, wat volgend jaar zeker vervolg mag hebben, en wie weet met nog
zo’n mooi kampioenschap.
Ook JB1 van Univé LVV is super succesvol dit seizoen. Op zaterdag 9 april hebben zij hun
kampioenswedstrijd gespeeld en met 4-0 gewonnen. Ook zij sluiten dit volleybalseizoen af als
kampioen. Aangezien zij ook in de eerste seizoenshelft kampioen zijn geworden is dit dubbel zo knap.
Volgend jaar gaan zij verder als jongens A.
Wij zullen zorgen dat ze op een mooi niveau worden ingeschreven zodat spektakel verzekerd is bij
deze heren.
Beide teams zijn zeker het bekijken waard , aankomend seizoen vanaf de tribune in onze sporthal of in
de sporthal van Oudewater in het geval van de meiden.
Beide teams worden tijdens de slotdag van Univé LVV op 25 juni a.s uitgebreid gehuldigd.

Coach Justin, Christel, Lotte, Stine,
Ilana, Jette, Roos, Lisa, Iris

Coach Mitchell, Brayn, Wietse, Berend, Tim,
Kevin, Tom, Joel,Gerben, Thomas

Univé-LVV op de lopikse braderie?
Op dit moment zijn wij druk in onderhandeling met de organisator van de jaarlijkse Lopikse braderie om te kijken of zij
een mooi plekje voor ons kunnen resereveren. Deze braderie wordt gehouden op zaterdag 11 juni 2022 in het centrum
van Lopik.
Grote kans dat dit ons dit jaar gaat lukken. Op deze jaarmarkt willen wij als vereniging , graag laten zien wat wij in huis
hebben. Voor deze dag zoeken wij vrijwilligers die onze vereniging willen promoten. In welke vorm we dat gaan doen,
hangt af van de plek en de grootte daarvan die we krijgen aangewezen. Het liefst bouwen we een veldje op, alwaar we
heerlijk , onze sport kunnen promoten.
We hopen op en mooie plek, waar we de gezelligheid van onze vereniging kunnen uitstralen.
Kom je ook helpen? Het wordt vast erg gezellig.

Open trainingen.
Vanwege de coronaperiode die we hopelijk gelukkig achter ons hebben gelaten, is het ons niet gelukt om nieuwe jeugd
van 6 t/m 12 jaar aan te trekken. Aangezien dit de basis is van ons toekomstig bestaan, is het belangrijk dat we
kinderen in deze leeftijd enthousiast kunnen maken voor onze leuke sport.
Wij zijn sinds kort gestart met open trainingen voor alle jeugd in deze leeftijdsgroep. De volgende open training wordt
gegeven op 14-juni 2022 van 18:00 tot 19:00 uur in de Wiekslag/Schouw.
Heb je zelf kinderen, kleinkinderen, buurkinderen in deze leeftijd of ken je andere kinderen in deze leeftijd, die willen
kijken of volleyballen wat voor hun is. Maak ze attent op deze trainingen en laat ze vrijblijvend komen trainen.
Inschrijven is niet nodig. Op tijd komen wel. Iedereen die gezellig mee wilt doen is welkom.
De trainingen worden gegeven door een paar zeer enthousiaste jeugdspelers van onze vereniging. Gezelligheid
gegarandeerd dus.

25-06-22 Best End toernooi

Op 25 juni is het eindelijk weer zover. Onze jaarlijkse seizoen afsluiting. Na twee jaar van afwezigheid kunnen we
eindelijk dit super gezellige spektakel weer organiseren.
Op deze dag willen we eerst weer lekker met zijn allen gaan volleyballen. Na het volleyballen zijn we van plan om weer
de BBQ aan te steken en traditiegetrouw zullen we al onze kampioenen groots huldigen en onze vrijwilligers prijzen.
Bij een hapje en een drankje kunnen we al onze avonturen van de afgelopen seizoenen weer smeuïg vertellen aan elkaar
en de plannen en strategieën voor het nieuwe seizoen alvast gaan smeden, voordat de zomervakantie begint.

De volledige dagindeling moeten we nog gaan maken, maar zet hem alvast in je agenda.

25-06-22 Best End
Dat mag je gewoon niet missen !!!!

Zodra we de volledige agenda voor deze dag rond hebben zullen we jullie verder berichtten, en zal er op de website
weer de bekende inschrijf button zichtbaar worden.

Kleding en ballen inleveren !!!
Ben je tijdens dit seizoen gestopt met volleyballen? Lever je wedstrijdkleding in zodat wij deze weer aan toekomstige
leden kunnen uitlenen. Zo houden wij onze sport laagdrempelig voor onze toekomstige leden.
De wedstrijdkleding heb je in bruikleen, en blijft eigendom van de vereniging. De afspraak is ook om niet in de
wedstrijdkleding te gaan trainen. Hierdoor kunnen we langer genieten van onze teneus.
Heb je nog kleding liggen, stuur ons een mail en wij zorgen ervoor dat je de kleding gemakkelijk kunt inleveren.

Inleveren ballentassen!!!
Gaandeweg het seizoen hebben we de jeugdteams , ballentassen te leen gegeven om bij uitwedstrijden te
gebruiken. Graag zien wij deze tassen weer retour. Je kunt deze tassen inleveren bij de trainer, die hem dan weer
aan de jeugdcommissie zal overhandigen.

Univé-Nieuws:
Vanouds had Univé Leksprong een winkel in Lopik. Echter door het
samengaan van Univé Leksprong en Univé-Zuid Holland staat de winkel nu
in Schoonhoven. Daar staan onze medewerkers dagelijks voor u klaar om u
te verzekeren van een zorgeloze toekomst. Loop gerust eens binnen. U
kunt bij ons terecht voor alle particuliere- en zakelijke verzekeringen, uw
zorgverzekering en hypotheekadvies.

Of kijk ook eens naar onze andere sponsors.

Timmer en klusbedrijf “Erik de Jong”

Timmerbedr.

Kwareno

Heb je informatie voor deze nieuwsbrief of wil je je aan of afmelden voor deze nieuwsbrief , stuur
een mail naar nieuwsbrieflvv@outlook.com

