Wedstrijdverslag meisjes C3
Zaterdag 25 september
Wij speelden tegen Avanti C1.
Dat was heel leuk want we hebben met 4-0 gewonnen.
We speelden pas om 17:30 u.
En waren om 18:55 u. klaar.
De 1ste set wonnen we best makkelijk en hebben we met 25-16
gewonnen!!
En de 2de set ging al helemaal makkelijk en wonnen we met 259!!!
De 3de en 4de set gingen op het begin niet zo goed maar daarna ging
het wel goed en hebben we toch gewonnen! met 25-18 en 25-19
Het was onze 1ste wedstrijd in de C en we dachten eigenlijk niet te
winnen.
De tegenstanders waren erg groot en wij dachten,ojee...
maar toen we begonnen bleek dus dat het ook hun 1ste wedstrijd
was!!
We waren echt zo blij met onze winst dat we een ere rondje hebben
gerend van de speelzaal naar de tribune
De douches waren echt mega groot er zaten 21 douches in!!!
Wij dachten dus meteen: buikschuiven!!! Haha.
Volgende week komt er weer een nieuw wedstrijdverslag van
iemand anders van ons team.
Dan moeten we thuis spelen tegen Sarto 2
Nou,dat was het wel weer!!!
Doeiiiiiiiiii!!!!!!!!!!
Groetjes Erinn
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Wedstrijdverslagen

Vrijdag 24 september was het eindelijk zo ver, Heren 2 mocht weer aan de
bak tegen het zesde van Sliedrecht. De eerste wedstrijd in de 2e klasse na het
kampioenschap van vorig jaar. Zonder Peter W, Twan (Heren 1) en Ivo
(verhuisd) gaat dit team het dit jaar proberen om er in te blijven. Dit
blessuregevoelige teampje miste Erik met een gebroken
middenvoetsbeentje, Vincent heeft weer is last van zn knieen, dus die moest
op de Libero en Erwin had last van zn been (welk been laten we in het
midden..), dus die mocht gaan spelverdelen. Door alle blessures was Twan er
ook bij. Verder had Dick nog geen bal aangeraakt die seizoen, gaat Derk
trouwen, heeft Gunter al 1 keer op woensdag getraind, is Dennis (alweer) 10
kilo aangekomen en heeft Pieter de halve voorbereiding gemist door een
vakantie. De uitslag was dus 4-0 voor Sliedrecht… Beetje zonde, maar we
moeten zelf echt wat meer gaan trainen en wat beter gaan spelen want er
had echt wel meer ingezeten. Wat meer ballen, wat betere afspraken maken
en dan komen de puntjes vanzelf binnen dit seizoen en gaan we er zeker te
weten in blijven! Aanstaande zaterdag kunnen we daarmee beginnen tegen
Astrea, die hebben immers ook nog 0 punten (maar ook nog niet gespeeld..).
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Redactie: Vincent Keinemans & Thomas van der Maas
Ook nieuws, suggesties of iets anders voor in het krantje?? Neem dan
contact met ons op of stuur je stukje in via
Vincentkeinemans@hotmail.com.

Zaterdag 25 september konden we eindelijk weer competitie spelen, na de 1e
bekerronde te hebben overleefd en de terugwedstrijd naar Jola 1 met 3-2 te
hebben gewonnen, barstte heren 1 uit van het zelfvertrouwen. Maar we
moesten het wel vandaag zonder Jos doen, die een vrijgezellenfeestje had.
Na onze meiden C3 te hebben zien winnen, begon het voor ons zelf. De 1e set
werd al wel dat duidelijk dat we een ervaren tegenstander hadden die veel
verdedigde maar waar een overwinning zeker tot de mogelijkheden
behoorde. Zelf vonden wij het nodig om het niveau van de afgelopen 2
weken is thuis te laten en het eens wat spannender te maken. De grootste
kansen lieten we dus liggen en het liep allemaal niet zo lekker. Doordat we
die kansen weggaven kregen we het de eerste 2 sets redelijk lastig maar er
werd wel gewonnen met een punt of 4 verschil. De 3e set ging tamelijk
makkelijk naar blauw-witte zijde. 25-12 erg overtuigend dus! De 4e set was
weer beduidend minder, tot 19-19 ging het gelijk op, daarna maakten wij
precies 6 fouten met als resultaat dat we de set dus verloren... Erg zonde, 4-0
had gewoon gekund vandaag, daar waren we het allemaal over eens! Op
naar aanstaande zaterdag en dan thuis tegen Dunamis 3 maar gewoon de
eerste 4 punten pakken.

Wedstrijdverslagen
Dames 1
VOY 1- Podarwic 1
Vrijdagavond 24 september ging voor het eerste damesteam van Podarwic
de competitie van start. Er stond een uitwedstrijd tegen VOY 1 in Ouderkerk
aan de IJssel op het programma. Podarwic moest het doen zonder midden
aanvalster Sabine Letterie en spelverdeelster Jantina Vos.
In tegenstelling tot de oefenwedstrijd die de dames de avond ervoor nog
speelden, was er in de eerste set weinig overtuiging te zien in het spel. Het
lukte Podarwic niet om VOY onder druk te zetten en al snel keken de dames
tegen een achterstand aan die niet meer goed gemaakt werd. De set ging
verloren met 25-18.
Ook de tweede set werd zeer moeizaam begonnen. Femke Bisschops kwam
deze set in het veld en verdedigde een aantal goede aanvallen van de
tegenstander waardoor Podarwic de aansluiting hield. Op belangrijke
momenten wist Podarwic de punten te scoren middels een aantal sterke
blokkeringen van Alexandra Oosterom en mooie aanvallen van Erica van
Horssen. Tot het eind bleven de teams dicht bij elkaar, maar uiteindelijk was
het Podarwic die afstand nam en de set binnen haalde met 25-22.
Coach Andries Krielaart wees de dames er op dat er nog maar een ‘klein tikje’
nodig was om de tegenstander te breken. Even later gebeurde dit ook.
Podarwic zette het goede spel van het einde van de tweede set voort. Steeds
beter wist men vervangende spelverdeelster Stephanie Kersten te bereiken
waardoor er gevarieerd werd aangevallen. De set werd gewonnen met 2518.
Ook de vierde set werd uiteindelijk vrij gemakkelijk binnen gehaald met 2516. Goede services zorgden voor veel druk bij VOY, waardoor zij het Podarwic
deze set niet meer lastig konden maken. De eerste vier punten van het
seizoen zijn daarmee binnen gehaald. Volgende week spelen de dames hun
eerste thuiswedstrijd tegen Next Volley. De wedstrijd begint om 15.45 uur in
Aalst.

Wedstrijdprogramma 27 Maart
Tijd
Veld Wedstrijd
1100 1
Meisjes CMV 5 – AVVA 1
Scheidsrechter: Anasja van Veen
Teller: Romy vd Velden
1100 2
Meisjes C2 – Voko/Irodion 2
Scheidsrechter: Twan Groeneveld
Teller: Erinn Krielaart
1230 1
Meisjes CTop – Next Volley Dordrecht 1
Scheidrechter: Wilma v Woudenbergh Teller: Arianne Bouman
1230 2
Meisjes C3 – Sarto 2
Scheidsrechter: Pieter vd Velden
Teller: Lianne van Wijk
1230 3
Jongens C1 – Sarto 1
Scheidsrechter: Dennis van Hemert
Teller: Lieke Exalto
1400 1
Dames 2 – Next Volley Dordrecht 3
Scheidrechter: RS Korporaal
Teller: Arie van Veen
1400 2
Heren 2 – Astrea 1
Scheidsrechter: LAv Eck
Teller: Daan Vos
1400 3
Meisjes B – Sarto 2
Scheidsrechter: Annelies vd Mooren
Teller: Chelsea de Hart
1545 1
Dames 1 – Next Volley Dordrecht 2
1e Scheidsrechter: AH Rienks
Teller: Elise v Haaften
e
2 Scheidsrechter: J Kenter
Teller: Gijsbert vd Mooren
1545 2
Heren 1 – Dunamis 3
Scheidsrechter: K v Ooijen
Teller: Eszti Bambacht
1545 3
Jongens B – Mikro Elektro 1
Scheidsrechter: Derk Hobo
Teller: Eline vd Heuvel
1730 1
Dames 3 – Foranto 2
Scheidsrechter: Ruben Grandia

Zaaldienst: Heren 1

Teller: Martin Bok

Wedstrijd van de Week
Meisjes C3 – Sarto 2
Deze week wat extra aandacht voor de enige 2 teams die het eerste
competitieweekend met 4-0 hebben gewonnen. Dat waren Meisjes C3 (tegen
Avanti) en Meisjes CTop (tegen Next Volley 2). Ze spelen allebei tegelijk, dus
ik zou tussen veld 1 en 2 in gaan zitten, dan kunt u van allebei genieten! De
wedstrijd van de week is op veld 2, deze keer hebben we voor Meisjes C3
gekozen. Dit team, grotendeels nog bestaande uit CMV meisjes, moet het
voorlopig zonder hun vaste trainster doen, Ilse. Die zit in Zuid-Afrika. Maar ze
wordt waardig vervangen door het illustere duo Jan en Andries, die ze
afgelopen zaterdag al hebben gecoacht en dus niet zonder succes. Na de
overwinning was de zaal te klein voor onze meiden, die direct de kantine in
kwamen gestormd om iedereen te laten weten wat de uitslag was. Helaas
was de kantine leeg, op de barman na… Maar dit belooft dus wat voor
vandaag! Zoek dus dekking als het weer 4-0 dreigt te worden, en ga vooral
niet in de kantine staan!! Hou dus vanaf half 1 veld 2 goed in de gaten en
kom deze thuiszaterdag naar onze meisjes kijken.

Vrijwilliger van de Week
Dinni van Hemert
Wat doe je zoal voor de vereniging?
Ik probeer een goeie penningmeester te zijn voor de vereniging. en de centjes zoveel
mogelijk binnenboord te houden. Dit lukt niet altijd want er zijn er die een gat in hun
handen hebben niet te kort (grapje). En dan zeggen ze wat over vrouwen.
Hoe vind je het om dat te doen?
Ik vind dit heel leuk ik heb namelijk nogal wat met cijfertjes kan er soms beter mee
overweg dan met mensen. Ze spreken namelijk niet tegen. En hebben ook geen
eigen mening. Als ze dit wel doen of hebben verander ik ze gewoon
iets wat met mensen niet zo gemakkelijk gaat.
Wat vind je het leukste aan het vrijwilliger zijn?
Het leukste om vrijwilliger te zijn vind ik een moeilijke vraag. Als je namelijk hart voor
je club hebt dan doe je dingen. Gewoon omdat iemand het toch moet doen.
Wat verwacht je van dit seizoen?
Dit seizoen wordt volgens mij een leuk volleybalseizoen. Ik hoop een keer zonder
gezanik en gezeur met veel kampioenen en evt wat promotie's.
Wie is de volgende vrijwilliger van de week?
Als volgende vrijwilliger had ik eerst Ilse in gedachte maar dat wordt een beetje
moeilijk wegens haar vrijwilligerswerk in Afrika. Dus dan Andries maar die komt veel
te weinig aan het woord en kan misschien iets zinnigs zeggen!

Standen
Dames 1
6. Mikro-El. 2
7. Vol. Meerk.
8. Podarwic 1
9. Klimakon 1
10. SSS 2

2
3
3
3
3

6
6
5
4
4

Dames 2
4. Sliedr. Sp. 6
5. Jola-olym. 2
6. Podarwic 2
7. Triade 3
8. Sliedr. Sp. 7

3
3
3
3
2

8
7
5
4
3

Dames 3
3. Jola-olym. 4
4. CSS2
5. Podarwic 3
6. Burgst 8
7. Triade 6

3
2
2
3
0

7
5
4
1
0

Heren 1
1. Udenhout 3
2. Vol. Meerk.
3. Podarwic 1
4. CSS 1
5. Goirle 4

3
3
3
3
3

12
12
11
9
6

Heren 2
7. Vedo ’70 1
8. Phoenix 2
9. Wik/Unive 5
10. CSS 2
11. Podarwic 2

2
3
2
3
3

5
4
3
1
0

Heren 3
1. Podarwic 3
2. SSS 3
3. Vridos 4
4. Haaften 3
5. Phoenix 3

1
1
0
0
0

3
3
0
0
0

Recreanten:
5. SSS-Woer.
6. Foranto 1
7. Podarwic 1
8. Volcom
9. OVS 2

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Meisjes B
8. Phoenix 2
9. Voko 3
10. Jola/Olym.
11. Podarwic 1
12. Goirle 2

3
3
3
2
3

5
4
3
1
0

Jongens B
1. Smash’66 1
2. Podarwic 1
3. Meteoor 1
4. Okk ’70 1
5. Wik/Unive

3
2
2
2
2

9
7
6
6
6

Meisjes CTop
1. Mikro-Ele. 1
2. Podarwic 1
3. Sliedrecht 1
4. King Soft. 1
5. DVO 1

3
3
3
2
1

14
12
11
9
3

Meisjes C2
1. Voko 2
2. Mikro-El. 3
3. Podarwic 2
4. Burgst 1
5. Atak ’55 2

3
3
3
2
2

9
8
8
7
6

Meisjes C3
3. Foranto 1
4. Hilver 1
5. Podarwic 3
6. Avanti 1
7. SSS 1

2
3
2
3
2

7
6
5
5
4

CMV 5
2. Haaften 1
3. Vollido 5
4. Podarwic 1
5. Wik/Unive 3
6. AVVA 1

3
3
2
2
3

8
7
5
5
5

Nieuwsflitsen
Uitslagen
Zaterdag 18 September
Heren 1 – Meerkerk 1
Heren 1 – WHV 3
Heren 1 – Haaften 1
Dames 1 – WHV 1
Dames 1 – SNA 1
Dames 1 – SSS 1
Dames 2 – Wik/Univé 4
Dames 2 – WHV 2
Dames 2 – Haaften 1

2-0
2-0
2-0
1-1
2-0
1-1
1-1
2-0
2-0

Vrijdag 24 September
Sliedrecht Sp. 6 – Heren 2
Voy 1 – Dames 1
SSS 3 – Heren 3
Foranto 1 – Dames 2
Zaterdag 25 September
Avanti 1 – Meisjes C3
Avanti 1 – Heren 1
Next/Volley 2 – Meisjes C-top
Voko/Irodion 3 – Meisjes C2
Voko/Irodion 3 – Meisjes B
Vollido 5 – CMV 5

Clubranking
Team
Meisjes C-Top
Meisjes C3
Heren 1
CMV 5
Meisjes C2
Dames 1
Heren 3
Dames 2
Meisjes B
Jongens B
Dames 3
Recreanten
Heren 2

Wedstrijden
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1

Gewonnen
sets
4 100,00%
4 100,00%
3 75,00%
3 75,00%
3 75,00%
3 75,00%
3 75,00%
2 50,00%
1 25,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%

4-0
1-3
1-3
2-2
0-4
1-3
0-4
1-3
3-1
1-3

Nieuws
Beker
Op zaterdag 18 september begonnen de eerste
teams van Podarwic al aan hun eerste officiële
wedstrijden. De beker stond namelijk de week
voor het begin competitie op het programma.
Dames 1 had een interessante loting en trof
WHV (met oud-trainer Leo), SSS en SNA. Tegen
de eerste twee teams werd gelijk gespeeld, van
SNA werd eenvoudig gewonnen. Helaas bleek
dit net niet genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Op
puntensaldo gingen SSS en WHV verder. Dames 2 en Heren 1 zijn wel
door naar de volgende ronde. Dames 2 speelde in Groot-Ammers
tegen Haaften Kwiek, WHV en Wik-Univé. Van de eerste twee werd
netjes gewonnen, tegen Wik/Univé werd er gelijk gespeeld maar dit
was voldoende om door te gaan. Heren 1 presteerde het in de
Maayenbogerd zelfs om zonder setverlies door te gaan. Haaften
Kwiek, Volley Meerkerk en WHV 3 gingen er met 2-0 af, waarbij zij
zelfs tegen WHV 3 maar 14 punten in de gehele wedstrijd lieten liggen!
27 november zal de volgende ronde plaatsvinden. Het is nog niet
bekend waar en tegen wie Heren 1 en Dames 2 dan zullen spelen.
Nieuwe competitie, nieuwe leden
De nieuwe competitie is weer begonnen en in heel wat teams zijn er
nieuwe gezichten te bewonderen. Dames 1 heeft na het opheffen van
Volcom twee nieuwe speelsters binnengehaald: Femke en Alexandra
zijn de aanval komen versterken. Ook bij Dames 2 traint al enkele
weken iemand van Volcom mee. Suzanne probeert na een
schouderblessure de draad weer op te pakken en wij hopen natuurlijk
dat zij ook wedstrijden mee gaat spelen. In heren 1 is Thomas
teruggekeerd op het oude nest na enkele jaren bij Phoenix te hebben
gespeeld. Ook in de jeugdteams zijn heel wat nieuwe gezichten. Onder
andere bij Meisjes B, waar Lianne en Narinja zijn komen volleyballen.
Ook in het CMV enorm veel nieuwe gezichten, met name bij het
jongste team van Nadjezjda dat in een klap bijna verdubbelde.

Wedstrijdverslagen
Zoals je verderop in dit blaadje ziet worden er nu ook
wedstrijdverslagen geplaatst. De bedoeling is om van alle teams de
verslagen te plaatsen zodat iedereen goed op de hoogte blijft van alle
avonturen van elk team. Je kunt ze opsturen naar
vincentkeinemans@hotmail.com en dan zullen ze in de volgende flyer
gepubliceerd worden. Hoe meer verslagen, hoe leuker het krantje
eruit komt te zien. Stuur ze dus allemaal op!!
Dierensnoepjesactie
De afgelopen weken hebben alle jeugdleden,
van CMV tot de oudere jeugd zich ingezet voor
de vereniging en dit is niet zonder resultaat
gebleven!
De kinderen moesten proberen om zoveel
mogelijk snoepzakjes te verkopen voor de
vereniging. Het thema van de snoepjes was
dierendag en in elk zakje van 1 euro dat ze
verkochten zaten 10 verschillende dierensnoepjes. Kikkertjes, muizen, er zat
van alles in de zakjes. De jeugdleden hebben allemaal ontzettend goed hun
best gedaan: Er zijn in totaal maar liefst 1125 (!!) zakjes snoep verkocht!! Een
uitstekend resultaat waarvoor we als vereniging alle jeugdleden moeten
bedanken!
De beste verkopers dit jaar waren dit jaar Rosalie
van Lit (CMV 2/3) uit Gameren met 63 zakjes, Nick
Bambacht (Jongens B) uit Brakel met 89 zakjes
maar de absolute verkoopkoningin was dit jaar
Jennifer van Steenbergen (CMV 5) met wel 92
zakjes!! Deze jeugdleden worden binnenkort nog in
het zonnetje gezet, want dat hebben ze absoluut verdiend! Ook gaat er
speciale dank uit naar de oma van Stephanie en Gabrielle Kersten, die zo
ongeveer elk zakje heeft ingepakt. Ook zij wordt uiteraard binnenkort nog
een keer in het zonnetje gezet door de vereniging!

Vandaag zijn de laatste zakjes die nog over zijn te koop bij de
zaaldienst!! Voor 1 euro kom je in het bezit van geweldig
lekkere dierensnoepjes!! Laat ze niet met deze zakjes zitten en
steun tegelijk onze vereniging!!

