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Het afgelopenvolleybalseizoenheeft onzejeugd een nieuwe boost gegevenaanBrevolk, de A en B meiden spelenuitstekend
mee' maÍIr ook de 2 nieuwe C teamsleverenmooie prestaties.Ook binnen de CMV komen er af en toe bekersmee naar huis.
Het Ouder Kind Toernooi groeit elk jaar en levert weer oudersop die de recreantenkomen versterken.Wat fijn om ook te
zien dat erjonge trainerszijn die onzejeugd zo goed op weg proberente helpen.Bij de seniorenlijkt dames2 te zijn
overstelptdoor een zwangerschapsgolf,maar wellicht zien we de nieuwe generatiestraksweer terug binnen onze vereniging.
Met Andre als nieuwe trainer, hebbende dameseen geweldigeinzet en presterenze ook prima. Dames I heeft ook
bezettingsproblemen,dezehaddenmeer te makenmet het tussentijdsaÍhakenvan speelsters.Gelukkig zijn er vasteinvalsters
gevondenen winnen de damesook weer hun wedstrijden.De herenspelenmet Sanderook aardig mee,góenkoppositie,
maar
een knappe4t plek. Al met al gaat het prima met onze vereniging.
Beachvolleybal

Cool Moves Volley

Niveau I :
Niveau 3 :
Het gaat goed met niveau 3. Er zitten op dit moment4 kinderen in niveau 3, t.w. Daniquevan Zuidam, JesperStronks,
Kasper Klein Nibbelink en Ellis Jansen-Eupe.Twee kinderen,JadeFiring en HarmenSwijtink zijn doorgêschovennaar
niveau 4 omdat dezekinderentoe waren aaneen hoger niveau.Het is een heel gezellig enio-s diuk groJpje.Na de
zomervakantiegaat dit groepje niveau4 spelen,we zijn dan ook al druk aanhet oefenen.In maart rp.l.n *" voor het laatst
niveau 3, vanaf april spelenwe het toernooi in niveau 4l Het zal wel moeilijk worden maarhet is ook wel een keer leuk om
uit te proberen.
Niveau4 :
Jadeen Harmen zijn vanafjanuari het team van CMV4 komen versterken.Ze hebbende overstapgemaaktvan niveau 3 naar
niveau 4 en het mag gezegdworden dat ze dit goed kunnenbijbenen.Samenmet Ver4 Edwin, Émma en Isa lijken ze erg
veel plezier te hebbenin de wedstrijdenen de trainingen.Het eerstedeel van het seizoenwerd afgeslotenmet èen vierde plek.
Voor de tweedehelft van het seizoenzijn we hard aan het trainen om nog eenplekje hogerte eináigen.
Niveau 5 :
Het team van CMV5 is dit jaar uitgebreiddoor de komst van Kasper.En hij is een zeerwelkome aanwlling op de vier dames
Lisa, Anne, Eliza en Sam.Het team heeft wisselendsucces.Waar vorig jaar met nameverloren werd is er nu óok af en toe
een overwinning te vieren. En dat is iets waar het hele team erg trots op mag zijn! Er zou alleenwat meer 3 keer overgespeeld
mogen worden om nog meer puntente scoren,mÍur dau zijnwe met de trainingenveel meè bezig.
Prestaties CMVleams:
Het CMV is verdeeldin 6 Niveau's, voor iederNiveau staateenjaar. Niveau I (6 jaar) is het laagste,Niveau 6 (l I jaar) het
hoogsteNiveau. Dit seizoenspelenonzeteamshun wedstrijdenen toernooienop Niveau 2,3, 4jen6. Naastheel veel
plezier maken zijn er ook dit seizoenweer een aantalbekersaan de prijzenkasttoegevoegd!
ToekomstCMV:
We gaanopnieuw proberende CMV onder aandachtte brengenbij de schooljeugd,tevenswillen we actief nieuwe leden
werven vooÍ het niveau 1. We kunnen daar al mee beginnenin de groepen2 en 3l dan hebbende meestekinderen hun
zwemdiploma'sbehaaldenkunnenzeeenanderesportgaankiezen.Volgendjaarzullenwevanniveau
5en6,2nieuweC
teamsgaanmaken' I Team zal bestaanuit een groot aantalherenen 3 dames,daarnaastkomt er een meidenteam.Tevens
hebbenwe het afgelopenjaar voor het eersteen Ouder Kind toemooi georganiseerddit was een groot succes.
Jeugdvolleybal
Aantal jeugdleden:
Inclusief de CMV zitten we inmiddels al op 56jeugdleden,prachtigwant het zijn er meer dan de senioren.De 56 jeugdigen
bestaanuit 45 meisjesen I I jongens. Ieder team heeft een eigentrainer "n .ou"h. Niveau 6 is ditjaar vervallen, hierult zijn
de beide C teamsontstaan.
Verslag A jeugd
De A meiden begonnende eerstehelft van het seizoenwat minder. We stondenlaatsteen zoudendegraderen.Door heel
veel
geluk konden we toch in de eersteklasseblijven en dit gaat erg goed, we staanin de middenmooten hebben
zelfs gewonnen
van de nummer 3. Helaashad trainer Bas een minder goedjaar en kon daardoortijdelijk geentrainen geven.Dit werd
gelukkig opgelost door geweldigevervangersBurkhard en Henk. We hebbentoeeivanhÀ geleerden-zijn
hen daar erg
dankbaarvoor. Helaasis dit het laatsteseizoensamenvoor de MAl. Een aantalmeisjeszulien doorstromennaar de
damesen
ook een aantalmeidenzullen moetenstoppenvanwegestudie.Dit is ergjammer want de MAl was al jaren een hecht
en
gezelligteam

Verslag B jeugd
De meiden haddennog geentrainer. In Burkhard vondenze de geschikÍekandidaatom aanhet werk te gaanmet dezegroep.
Gelukkig zag hij hierin een interessanteuitdaging. In het begin was het moeilijk om grip op dit teamte Iriigen maar na een
paar maand zagende meiden in datje leuk kunt volleyballen,zeker alsje er ook voor wilt hainen. Helaasii het
team niet
vaak compleetop een training en dat zieje ook terug tijdens de wedstrijden.Individueel is iedereenbeter gewordenen dat
verklaart ook dat we momenteelboven aan staanin de competitie.Er moet nog wel uit gespeeldworden te-gende nummers2
en 3 en daarhebbenze de vorige keervan verloren,maarkampioenskansenzijnzeker aaiwezig. Gelukkifis voorde meeste
meisjeshet leren achterde rug en kunnen we als team verder trainen voor het kampioenschap.ambiti"s.riklurr. hebbenwe
in dit team, nu alleen dit nog versterkenin de resterendewedstriiden.
Verslag C jeugd

Jongens C
Afgelopen seizoenzijn we begonnenmet eenjongens C team.In dit team zitten 5 jongens en 2 meidenen spelenmee in de
jongens competitie.Alle spelersen speelsterskomen uit de cmv en dit seizoenwas dan ook het
eersteseizoènwaarin ze
competitie gingen spelen.Daarom haddenwij als trainersgeengrote verwachtingen.Toch zijn wii ontzettendtrots en verrast
dat het zo goed gaat met de JC I . De eerstehelft van het seizoenzijn we als 3" geéindigden op dit-moment,het tweededeel
van het seizoenstaanwe 4" met nog een aantalwedstrijdente gaan.Op naar volgendjaar en óp nu* net zulke goede
prestatiesals afgelopenjaar.

Meisjes C
We begonnendit seizoenmet een nieuw C meidenteam en twee nieuwe trainers.De eerstetrainingenwerden in combinatie
met de Cl gedaan.Na een paar weken werd er beslotenom apart verderte trainen en vanafdit punt werd het volleybal
snel
beter.De eerstewedstrijden van het seizoenverloren we nog met ruime cijfers. Het spel werd steedsbeter en de meiden
gingen steedsbeter samenspelen.We eindigdenhet eerstedeel van het seizoenals 4e van de ó teamsdie bii
ons ziin
ingedeeld.
Na de winter zijn we op dezelfdemanier verder gegaan,met goed samenspelproberente winnen. Waar dit het eerstedeel van
het seizoenvaak nog niet helemaaluit de verf kwam gaat dit nu stukkenbeter en staanwe op dit moment 3e. De 2e plaats is
binnen bereik en ook zeker haalbaar.
a

Toekomst j eugdafdeI ing :
Met de bouw van het Kulturhus het komendjaar, verwachtenwe een daling van het aantaljeugdleden.Er kan uiteraard
niet
meer getraind worden in Bredevoorten er wordt dan van de ouderVverzorgerseen matevan flexibiliteit verwacht.
Uiteraard
hopen we daarnaweer goed te kunnen werven in een mooie nieuwe sportaccommodatie.
Senioren
Aantal senioren
Bij de seniorenzitten we ditjaar op een aantalvan 52 leden,waarvan34 damesen 18 heren.Totaal heeft Brevolk op
dit
moment 108 leden. We zien studerendedamesen herenvertrekken,maar somsook weer terugkomenbij de recreanten.
Brevolk is een gezondevereniging met een constantaantalleden,we hopen straksmet de nieiwe "aal o"peen nieuw
aantal
ledenzowel bij dejeugd als bij de senioren.

Recreanten
Bij. de recreantenverliep het seizoenbijna zoals voorgaandejaren. Redelijk constanteopkomst op
zowel de maandag-als de
vrijdagavond.Lichtpuntje is wellicht dat wat nieuwe mensenhun neushebbenlaten zien en dat in
elk geval Jocherneen
bliksemstartheeft gemaakt. Ook spelenaf en toe competitiespelersof oud-competitiespelers
mee,dat-komthet niveau zeker
ten goede.Burkhard blijft onverminderdenthousiastde ..oudjes,,op maandagavándtrainen.
Helaashebbenwe onze "Pater familias" Joop weinig of niet gezien.Hopelijk is een come-backaanstaande.
In de competitie schovende teamswat heenen weer fussenhet A,B .n C-niu.uu, waarbij moet worden
opgemerkt,en hier
komt het verschil met voorgaandejaren, dat Mixed-2 erin is geslaagdMixed-l te passerendoor zelfs
tot de A-poule door te
dringen. De dopingautoriteitstelt uiteraardeen onderzoekin naar dózetoch opmeikelijke gang van zaken.
Vooralsnog gaan
we uit van een bijzondereteamprestatie!
De wedstrijdevaluatie op vrijdagavondwordt door een hardekern bezochten de omzettenin..Ons Huis,'
vertoneneen
stijgendelijn. zeker in de productgroep.,vettehap',.
Hopelijk kunnen we de stemmingerin houdenin het komendeseizoenwaarin we afscheidmoetengaan
nemenvan ..Ons
Huis" en ons eldersmoetenvermaken.
In de vierde en laatsteronde van de recreantencompetitie
gaanwe het historischefeit meemakendat alle Brevolk teamsin de
A-poule zullen spelen.Hoe het ook afloopt, beter kan het niet!
Heren I
De heren begonnenhet seizoenvoorspoedig.Het team begonmet l0 heren,waaronderSander
die voor het eerstvoor de
vereniging Brevolk speelten Bas die na een lang blessureleedook weer van de partij was.
We_wisteneen langetijd goed boven in mee te komen, maar tijdens de wedstrijà tegenReflex raakteBas
opnieuw
geblesseerden moetenwe het voor de rest van het seizoenzonderhem doen. Éetaai werd
er opeensveel minder stabiel
gespeelden werden er onnodigepuntenverspeeld.Toch hebbenwe redelijk onze doelstelling
iehaald door goed in de
middenmootmee te doen' Wat de herennog missenis een trainer die puui de trainingenveàrgl zonder
zelïmee te doen,
want de combinatiewelke Sandernu heeft (trainer,speler,coach)
blijkt niet optimaal te werken.
Dames I
Dames I heeft een moeizamestart gehaddit seizoen.Een leerzaamjaar voor de dames,met een nieuwe
trainer en wat
veranderingenin het team. Corjne verwachtditjaar haar le kindje. Anne Gravenis ons halverwege
het seizoenkomen
versterken,dat doet ze prima. ondanks de veranderingenweten de dameszich goed te herpakken,
er worden weer resultaten
neergezet,bijvoorbeeld winnen van de koploper! We spelenweer mooie en leuke wedstrijàen.
Toch moetenwe volgend
seizoennog veel hardertrainen om in de top 5 mee te kururendoen.We gaanonzeuiterstebest
doen om dat waar te kunnen
maken.
Dames 2
Dames2 is dit seizoenmet I I speelstersen een nieuwe trainer begonnen.In het begin van het
seizoenwas het nog even
wennenaan elkaar,maar nu staater, ondankshet uitvallen van enkeledames, een team dat goed
op elkaar is ingespeeld,en
vaak in wedstrijden laat zien dat ze heel goed kunnenvolleyballen.In de competitiestaan
wé nu op d. 6" plaats,maar met
een klein slotoffensiefkunnen we nog wel een plaatsjestijgen.
Eindconclusie
In 2013 gaat het eindelijk gebeuren! Het Kulturhus wordt gebouwd.Een geweldig mooie
stapvoor Brevolk (en voor
Bredevoort).Maar er zal veel organisatieen improvisatienodig zijn om aionrejJugd en
de seniorente plaatsènin andere
zalen' Ook de competitie zal eenjaar niet in Ons Huis gespeelJkrinnenworden,"spannend
maar uiteraardmet als doel straks
wedstrijdente kunnen spelenin eengeheelnieuwe hal. Vrijwilligers om bijvooibêeld te helpen
met het vervoeren yan onze
jeugdledengaaneen belangrijkerol spelenhet aanstaandejaar.

