
 

                                             Nieuwsbrief zomer 2019 

Beste leden, 

Het seizoen zit er alweer een tijdje op en de zomervakantie staat voor de deur, 

willen we alvast een kleine update geven voor het begin van het seizoen.  

Begin seizoen 2019/2020 

We willen graag alle teams voortijdig informeren over het begin van komend 

seizoen, in principe verandert er niet zoveel ten opzichte van andere jaren. 

Echter zal de driekamp een andere vorm krijgen dit jaar, hier verderop in de 

nieuwsbrief meer over.  

 

Aanvang trainingen 

In de week van maandag 26 augustus zullen we weer beginnen met de 

trainingen in de Duurswoldhal. Hieronder tref je het trainingsschema aan zoals 

verstuurd in de mail met de indelingen voor komend seizoen.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Proefthuisronde (voorheen driekamp) 

 

Afgelopen jaren merkten we dat veel teams moeite hadden om 2 

tegenstanders te regelen voor de driekamp, daarom willen we het dit jaar iets 

anders aanpakken. Dit jaar zullen we op zaterdag 7 september een “proef” 

thuisronde spelen, waarbij alle ABC-teams en de senioren op dezelfde tijden 

aantreden als bij een normale thuisronde. Je hebt dus als team ongeveer 2 uur 

de tijd om een wedstrijd te spelen of om te trainen.  

 

CMV-jeugd ochtend 

Dit jaar willen we tijdens de proefthuisronde een CMV ochtend organiseren, 

met als doel, de CMV spelers/speelsters en ouders/begeleiders het seizoen 

goed te laten beginnen. De CMV afdeling groeit behoorlijk hard de afgelopen 

jaren en we merkten dat er tijdens het begin van het seizoen veel 

onduidelijkheid is bij ouders. Dit willen we tijdens de CMV ochtend wegnemen 

en ouders informeren over wat ze kunnen verwachten van het CMV seizoen. 

Verdere informatie zal volgen.  

 

Trainingskamp Ameland 

Net als voorgaande jaren gaan we met de senioren op trainingskamp naar 

Ameland. Het trainingskamp zal plaatsvinden in het weekend van 13 t/m 15 

september. Er zal door de verschillende teams getraind worden op 

vrijdagavond en zaterdagmiddag. Voor meer informatie en opgeven ga naar: 

https://www.vioskolham.nl/aanmelden-trainingskamp/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.vioskolham.nl/aanmelden-trainingskamp/


 

Scheidsrechters 

Als vereniging zijn we verplicht om gekwalificeerde scheidsrechters te laten 

fluiten. Dit betekent dat de persoon die de fluit hanteert hier ook een 

certificaat/diploma voor moet behalen of in het bezit moet zijn van. Het is 

wenselijk dat er minimaal drie personen per team gekwalificeerd zijn om te 

mogen fluiten. Helaas is dit niet bij ieder team het geval en daarom gaan wij 

hiervoor weer een cursus aanbieden. We kunnen niemand verplichten om hier 

aan deel te nemen maar we zullen het toch samen moeten oppakken.        

Boetes voor niet gekwalificeerde scheidsrechters zullen dan ook vanaf volgend 

seizoen op het team verhaald worden. Dus neem het initiatief en meld je aan 

voor de cursus! (Verdere informatie volgt) 

 

 

 

 

 



 

Agenda 

Week 35 augustus    Begin trainingen (maandag 26-8) 

Zaterdag 7 september   Proefthuisronde 

Weekend 13/14/15 september  Trainingskamp Ameland 

Dus noteer deze datums in jullie agenda. 

 

 

Algemene gegevens: 

Sporthal Duurswoldhal                                                                          

Slochterveldweg 1  

9621TD Slochteren                                                                  

0598-421436 

www.vioskolham.nl  

Bestuur 

Voorzitter    Erik Haverkamp   erik@vioskolham.nl                                                     

(Wedstrijd)Secretaris  Lonneke Wagenaar lonneke@vioskolham.nl                            

Penningmeester   Peter Dijkstra   peter@vioskolham.nl 

Sponsorzaken  Jarno Heidmeijer  jarno@vioskolham.nl                                    

Ledenadministratie  Marjolein Drewel  marjolein@vioskolham.nl  
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Senioren TC 

Herman Koopman  herman@vioskolham.nl                                              

Sandra Kregel     sandra@vioskolham.nl                                                          

Leon Koopman   leon@vioskolham.nl                                                

Johnny Drewel   johnny@vioskolham.nl   

Jeugd TC (VACATURE) 

Marjolein Drewel    marjolein@vioskolham.nl                                              

Anita Kok    anita@vioskolham.nl  

Sponsorcommissie 

Martin Haverkamp martin@vioskolham.nl                                                 

Jarno Heidmeijer  jarno@vioskolham.nl  

Communicatiecommissie 

Linda Katerberg  webmaster@vioskolham.nl          

Erik Haverkamp   erik@vioskolham.nl                     

Marjolein Drewel  marjolein@vioskolham.nl                                               

Feestcommissie 

Tanja Niemeijer, Pim Zijl, Danielle Buytendorp, Netty de Vries, Adolf Zuidhof, 

Willeke Klooster en Arjan Heringa.                                                         

 feest@vioskolham.nl  

Activiteitencommissie 

Lonneke Wagenaar, Netty de Vries en Albert Borgers 

activiteiten@vioskolham.nl  
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