
 
Nieuwsbrief vv Havoc april 2017 
 
Bestemd voor alle leden en ouders van onze jeugdleden 
 
Hieronder een update van zaken die zoal bij Havoc spelen. 
 
Sportgala: 
Het jaarlijks Sportgala van de Gemeente Haaksbergen wordt dit jaar op donderdag 13 april 2017 
gehouden in theater de Kappen om 19.30 uur. Het verheugt de Gemeente om aan Havoc te kunnen 
mededelen dat ons meisjes volleybalteam CMV (12 jaar) genomineerd is voor “Jeugdsportploeg 
van het jaar 2016” en dat ons meisjes volleybalteam A1 genomineerd is voor “Sportploeg van het 
jaar 2016”. Beide teams zijn genomineerd vanwege hun plaatsing en deelname aan het 
Nederlandse Open Club Kampioenschap van 2016. De uiteindelijke winnaar wordt tijdens het 
Sportgala bekend gemaakt. Iedereen is van harte welkom in theater de Kappen. Dinsdagavond 28 
maart jl, heeft RTV Sternet opnames gemaakt en een interview gehouden met beide teams. 
Havoc CMV team dat heeft deelgenomen aan de Open Club 2016: Eline Nijland, Marit Weites, 
Laura Heutick, Anne Tjoonk, Sanne Lubberink, Danique Hoebe, Donna de la Rocha. Trainer/coach: 
Anne Baumeister, Lynn en Mirthe Koenderink.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havoc A1 team dat heeft deelgenomen aan de Open Club 2016: Bente Baltink, Milou Scholten, 
Fleur Koenderink, Sanne Groothuis, Noelle Stuit, Emmely Hummelink, Susan Nijhof, Merle Stuit, 
Amber Somhorst, Kailey Sleebos. Trainer/coach: Aniek Wartena en Derek Zwiersen. 
 
 
 
 
 



 
Kantine: 
Per 3 april is er een nieuwe kantinecommissie. Deze bestaat uit Anouk ten Barge, Henk Freriksen, 
Christine Hoebe, Ellen Lammerink, Harriet Nijland, Angelique Smeeman. Als jullie vragen en/of 
opmerkingen hebben aangaande kantine zaken kun je dit uiteraard vragen aan 1 van de leden of via 
kantine@vvhavoc.nl.  
 
Wel verwachten we van gebruikers van de kantine, dat ze opruimen wat men gebruikt heeft. Dit 
om de kantine netjes te houden. Er hangt een korte handleiding in de kantine waarop staat wat 
verwacht wordt op een doordeweekse avond.  
 
Volleyfestival (voorheen buurtvolleybal): 
Al jarenlang is Havoc’s Buurtvolleybaltoernooi een begrip in Haaksbergen waar teams van vrienden, 
buren of collega’s tegenelkaar strijden. Hierbij staat de sportiviteit en gezelligheid voorop. Dit blijft 
ook zo onder de nieuwe naam VolleyFestival. 
Met de nieuwe naam Volleyfestival zullen een aantal dingen veranderen waarmee we hopen meer 
teams aan te trekken en toernooiperiode compacter in te delen. Wij denken dat dit ook ten goede 
komt aan de gezelligheid van het toernooi. 
De inschrijving is geopend dus je kunt je nu inschrijven met jouw team! 
In de periode 20 juni t/m 7 juli 2017 speelt elk team ongeveer 2 wedstrijden per week. Elke 
wedstrijd bestaat uit 2 sets, elke set duurt 18 minuten. Hoe een en ander wordt ingedeeld is sterk 
afhankelijk van het aantal teams dat zich inschrijft. 
 
Je kunt deelnemen in verschillende poules (minimale leeftijd in elke poule is 16 jaar): 
– Heren 
– Dames 
– Mix Dames / Heren 
De deelnamekosten bedragen € 50,- per team. 
Heb je ook zin in een sportief en gezellig volleybaltoernooi geef je dan nu op! Doe dit dan uiterlijk 
30 april a.s. middels dit inschrijfformulier.  
Graag het ingevulde aanmeldformulier sturen naar volleyfestival@vvhavoc.nl. 
Informatie over het jeugdtoernooi volgt zo snel mogelijk. 
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Beachvolleybalveld in Hengevelde af en toe gebruiken voor een training of een toernooi?  
  
In het voorjaar van 2016 heeft Volleybalvereniging Cupido haar nieuwe beachveld in gebruik 
genomen. Vanaf zaterdag 1 april is het beachveld na de winter weer klaar voor gebruik. 
Wij willen de mogelijkheid bieden aan volleybalverenigingen in de omgeving om onze beachvelden 
te gebruiken. 
Onze twee beachvolleybalvelden zijn op alle dagen van de week te reserveren, voor 
€ 10,00 per uur voor 1 veld en € 15,00 per uur voor 2 velden. De velden zijn voorzien van 
verstelbare netten en belijning.  
Op het terrein is een toilet aanwezig, een waterpunt en goede verlichting. Gebruik van 
kleedkamers, douches en kantine in naastgelegen Sporthal de Marke is in overleg mogelijk.   
Voor reserveringen kun je bellen of appen met Janet Koenderink (06-15474799) of mailen naar 
info@cupido-hengevelde.nl 
 
Jeugdkamp 2017 
De inschrijving voor het jeugdkamp is weer geopend! Het 
aanmeldformulier staat op de website onder het kopje  
Onze Club  downloads. Je kunt je t/m 14 mei 2017 opgeven.  
Niet het aanmeldbriefje afgeven aan je trainer of via de mail versturen 
maar bij Henk door de brievenbus gooien. 
 
Wildtoernooi 
Afgelopen zondag 2 april heeft het 26e wildtoernooi van Volleybalvereniging Havoc 
plaatsgevonden. Er waren dit jaar 16 teams,  zo’n 120 volleyballers die in 4 poules verdeeld werden. 
Elke poule had uiteindelijk 1 winnaar. De winnaars kregen  
een goed gevulde slagroomtaart.  
12 promille, Familiespelen 4.0, Dynamiek en Net te hoog. 
De organisatie was van mening dat alle deelnemers aan het 
Wildtoernooi winnaars zijn en ook zij werden voorzien van een portie 
bitterballen. Wavolley 1 en 2, Deerns, Daash, Freek Vonk in het Wild,  
De Puppies, Bouwbedrijf Rietman, Bosan, De Toppers, Jong Belegen en 
Gratis Shotjes. Het was een zeer geslaagde en gezellige dag.  
De foto’s zijn te zien via www.vvhavoc.nl 
Organisatie Wildtoernooi, 
Robbert Pots en Gerwin Nijland 
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Enkele data die je alvast kunt noteren in je agenda; 
 
Donderdag 13 april het Sportgala van de Gemeente Haaksbergen in theater de Kappen.  
Aanvang 19.30 uur. Zaal is om 19.00 uur open. Iedereen is van harte welkom 
 
Vrijdag 14 april is Goede Vrijdag en is door de Gemeente vastgesteld dat de sporthallen in 
Haaksbergen gesloten zijn. Er zal dan GEEN training zijn. 
 
Maandag 17 april is het 2e Paasdag en ook dan zijn de sporthallen gesloten. Er zal geen training zijn. 
 
Vrijdag 21 april is alweer de laatste training van de CMV. Het seizoen wordt dan afgesloten met 
Volleybalvaardigheid voor de CMV. Deze wordt met veel enthousiasme georganiseerd door Carry 
Strecker en Rozemarijn van Dijk. Na afloop is er weer wat lekkers in de kantine voor onze jeugd. 
 
Zondag 23 april vind al weer de laatste Techniektrainingen van het seizoen plaats. 
Lucia ten Buuren heeft samen met veel trainers van Havoc veel inspanning geleverd om onze jeugd 
diverse volleybaltechnieken aan te leren. Wij willen hen dan ook enorm bedanken voor hun inzet!! 
 
Meivakantie van 24 april t/m 5 mei 2017. In de vakantie is er geen training. Mocht men alsnog 
willen trainen, dan dient dit via de coördinatoren te worden aangevraagd. 
 
Vrijdagavond 12 mei afsluiting van de seizoen voor de competitie spelende senioren teams met een 
eindfeest. 
 
Woensdag 17 mei aanstaande is de Algemene Ledenvergadering. 
 
Vrijdag 19 mei afsluiting van het seizoen voor alle A-B-C jeugd. De jeugdkampcommissie organiseert 
een Vossenjacht met aansluitend disco. 
 
Het volleybal seizoen loopt ten einde. Een aantal teams maakt nog kans op een kampioenschap 
maar helaas ook op degradatie. We wensen jullie heel veel succes met de laatste 
competitiewedstrijden.  
 
Iedereen alvast hele fijne Paasdagen gewenst! 
 
Vriendelijke groeten namens het bestuur 
 
Deze nieuwsbrief staat ook op de website www.vvhavoc.nl onder het kopje ‘Nieuwsbrieven’. 
Als jullie leuke verhalen hebben, mail het naar info@vvhavoc.nl.  
Wij zetten het voor jullie op de website en op facebook! 
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