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Beste sportvrienden,

Nu het jaar op zijn laatste benen loopt, maken we de balans op. En die ziet er goed uit, want Volley
Heuvelland heeft een mooi parcours afgelegd, mede dankzij u.
Bij de start van het nieuwe seizoen hebben we er met het
bestuur resoluut voor gekozen om ons sponsorbeleid in
een nieuw kleedje te steken. De vele vergaderingen en
overlegmomenten om ons nieuwe sponsordossier op te
stellen hebben hun doel zeker niet gemist. We hebben
onze sponsors een volledig nieuw pakket aangeboden
waarbij ze de mogelijkheid hadden om visueel aanwezig te
zijn in onze sporthal.
De permanente reclameborden werden onlangs opgehangen en brengen op deze manier ook wat
kleur in onze sporthal.
Dankzij de vele sponsors en het harde werk van iedereen zijn we erin
geslaagd de nodige middelen bijeen te rapen om onze club in een volledig
nieuw kleedje te steken. Sinds 11 november gaan we niet alleen als “Volley
Heuvelland” door het leven, maar pronken onze spelers ook in hun nieuwe
outfit, met een gloednieuw logo. Met heel wat trots zullen we dan ook de
komende maanden onze nieuwe naam alle ere aandoen en Volley
Heuvelland op de kaart zetten.

In 2018 gaan we op hetzelfde elan verder, met onder meer de verdere lancering van deze
nieuwsbrief. Onze nieuwsbrief wordt per e-mail rondgestuurd, kwestie van een beetje mee te gaan
met het digitale tijdperk. Op die manier benutten we alle moderne mogelijkheden, kunnen we
sneller inspelen op belangrijk nieuws en behouden we de interactie met onze website.
Heb je zelf een idee of tekstje? Mail het gerust naar info@volleyheuvelland.be!

Ik hoop dan ook dat 2018 ook voor u veel mooie dingen in
petto heeft en ik wens u alvast fijne feestdagen en een goede
start.
Veel leesplezier !
Bart Verhaeghe
Voorzitter Volley Heuvelland

Bezoek Sint Maarten en Zwarte Pieten tijdens voorstelling outfit
11 november was voor klein
en groot een dag om niet te
vergeten. Sint Maarten en
zijn knechten kwamen ons
een handje helpen bij de
voorstelling van onze nieuwe
naam en outfit.
Daarnaast hadden ze ook voor iedereen een kleine attentie voorzien. De namiddag werd afgesloten
met heerlijke Sint Maarten koeken en chocolade melk.
Tijdens deze namiddag was het ook mogelijk om voor de
eerste keer onze clubwinkel te bezoeken. De nieuwe tenues
vielen duidelijk in smaak bij onze spelers en sympathisanten.

Voor meer info betreffende onze clubwinkel graag contact
opnemen met Ann via email :
ann.messely@volleyheuvelland.be

Kippefestijn 26 november
Ook dit jaar was ons jaarlijks kippefestijn opnieuw een succes. Maar liefst 210
ingeschrevenen vonden de weg naar ons gezellig samenzijn. Dank aan iedereen voor
jullie steun !!!

Glijd je mee op 27 december?
Net zoals vorig jaar laten we de volleysensatie even voor wat
het is en wisselen we dat voor ‘dancing’ (of vallen) on ice !! De
gemeente Heuvelland maakt sportievelingen warm om op
woensdag 27 december mee te gaan schaatsen naar Gullegem.
Wij spreken af om 17u op de markt in Wijtschate (voor het oud
stadhuis) en we zullen waarschijnlijk rond 21u versleten en
veilig terug zijn. Zorg dat je op tijd bent want de bus vertrekt
stipt om 17u. Omdat het via de gemeente wordt geregeld is er
een vast tarief (7 euro) maar omdat het volleybalbestuur onze
sportiviteit bewondert, zorgen zij ervoor dat onze fantastische jeugdspelers meekunnen aan een
verminderde prijs. Zo hoef je nog maar 4euro te betalen voor een fijne schaatsavond (niet mis hé?).
Ook onze kleine spruiten van de bewegingsschool krijgen de kans om mee te gaan maar, (inderdaad
er is een maar…), dan zouden wij wel graag willen dat er een ouder/begeleider meegaat voor wat
extra begeleiding want wij zouden toch graag iedereen heelhuids terug mee naar huis nemen. Die
ouder/begeleider zou dan wel 7euro in het mandje moeten leggen (maar dat is ook nog een mooie
prijs!).

Heb je zin om mee te gaan? Twijfel dan niet en vul het onderstaand strookje in en geef dat af aan
je trainer/trainster (betalen mag op de bus). Inschrijven via e-mail mag ook :
bert.masschaele@volleyheuvelland.be
Ga je mee? Zorg dan zeker en vast voor warme kledij (muts, sjaal, handschoenen, dikke kousen,
warme trui), als het mogelijk is kun je je volley T-shirt boven je trui aandoen en trek alvast jullie
lolbroek aan!!
Warme groetjes vanuit volleyland vanwege alle trainers en traineressen !!!
PS: zorg ervoor dat je je schoenmaat weet (zo gaat het vlotter om je schaatsen te krijgen).
___________________________________________________________________________________

Ik …………………………………………………………………………………………………………… (naam) ga mee
schaatsen op woensdag 27 december! Indien je van de bewegingsschool bent zouden we ook
graag de naam van de ouder/begeleider weten ………………………………………………………………………………
Handtekening ouders,

………………………………………

Ploeg van de week bij wedstrijd Knack Roeselare – Zoersel op 13
januari
Dank zij het lobby werk van Lindsey (mama van
Matteo – U13 jongens) zijn wij uitgenodigd als ‘ploeg
van de week’ bij de wedstrijd van Knack Roeselare A –
Zoersel op zaterdag 13 januari 2018.
Concreet wil dit zeggen dat er een groep van ongeveer 12 spelers vóór de wedstrijd mag
meelopen in de line-up met de spelers. Voorafgaand krijgen ze samen met hun ouders een
rondleiding achter de schermen. Start hiervan om 19u00, vervolgens bieden we hen een
drankje aan, om 20u15 maken spelers zich klaar samen met hun trainer (in hun
wedstrijduitrusting) om op te lopen.
Voor het meelopen met de spelers van Roeselare geven we dan ook de voorkeur aan onze
jongens ploeg U13. Deze kan eventueel aangevuld worden met andere jongens van de
U15. Andere spelers zijn uiteraard ook welkom indien er niet voldoende spelers zouden zijn.
Alle spelers krijgen gratis toegang, aan de ouders biedt Roeselare ons toegangskaarten aan (5
€/stuk), waarbij je ook 2 drankbonnen voor dezelfde avond krijgt.
Wil je ook mee supporteren en een topploeg aan het werk zien, laat dan voor 19 december iets
weten zodat we de nodige kaarten kunnen reserveren. Graag een mailtje naar :
bart.verhaeghe@volleyheuvelland.be

Clinics – Ronde van Vlaanderen – Gaan voor elke bal
Aanleren van basistechnieken in verdediging en fysiek trainen kunnen ook wel ‘fun’ zijn. Onder
dit motto wordt Vlaanderen ondergedompeld in een praktijkgerichte uiteenzetting, met
oefenstof die gebruikt kan worden op elk niveau. Een uniek initiatief van de trainersstaf van
onze Topsportschool (TSV).
Sprekers :
✓ Introductie: Dominique Baeyens (Technisch Directeur kader TSV en jeugdselecties)
✓ Basics in verdediging: Fien Callens (Nationale Juniorencoach M °00-°01 en liga B TSV)
✓ Hoe fysiek trainen: Hein Macnack (fysiektrainer nationale jeugd/Yellow Tigers en TSV)
Data + locatie :
✓ zondag 24 december 2017, 9.30u-12.00u, Sporthal ‘De Zwaluw’ Zwevezele
Praktisch :
✓ Deelnameprijs :
▪ Gratis voor alle (jeugd)trainers van Start 2 Volley clubs
▪ 20 euro voor de anderen

✓ Inschrijvingsmodaliteiten worden meegedeeld via de provincie.
✓ Gelieve in sportkledij te komen, want naast het gebruik van een demogroep (Basics in
verdediging) wordt er ook een actieve deelname (Hoe fysiek trainen) verwacht.
✓ Deze clinic telt mee voor de verlenging van de coachlicentie A, B en C.
Heb je zin om mee te gaan? Twijfel dan niet en stuur vandaag nog een e-mail naar :
bert.masschaele@volleyheuvelland.be

Nieuwjaarsreceptie
Naar jaarlijkse gewoonte wensen we samen met alle spelers, trainers,
ploegverantwoordelijken, scheidsrechters en ouders klinken op het nieuwe
jaar. Noteer alvast 27 januari in jullie agenda. Vanaf 17u30 (na de geplande
wedstrijden) verwelkomen we jullie graag in onze cafetaria te Wijtschate voor
een natje en een hapje.

Prettige eindejaarsfeesten !!!
Bestuur Volley Heuvelland

Met dank aan onze sponsors :

