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Het afgelopen volleybalseizoen heeft onzejeugd een nieuwe boost gegeven aan Brevolk, de A en B meiden spelen uitstekend
mee' maÍIr ook de 2 nieuwe C teams leveren mooie prestaties. Ook binnen de CMV komen er af en toe bekers mee naar huis.
Het Ouder Kind Toernooi groeit elk jaar en levert weer ouders op die de recreanten komen versterken. Wat fijn om ook te
zien dat erjonge trainers zijn die onzejeugd zo goed op weg proberen te helpen. Bij de senioren lijkt dames 2 te zijn
overstelpt door een zwangerschapsgolf, maar wellicht zien we de nieuwe generatie straks weer terug binnen onze vereniging.
Met Andre als nieuwe trainer, hebben de dames een geweldige inzet en presteren ze ook prima. Dames I heeft ook
bezettingsproblemen, deze hadden meer te maken met het tussentijds aÍhaken van speelsters. Gelukkig zijn er vaste invalsters
gevonden en winnen de dames ook weer hun wedstrijden. De heren spelen met Sander ook aardig mee, góen koppositie, maar
een knappe 4t 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 moment 4 kinderen in niveau 3, t.w. Danique van Zuidam, Jesper Stronks,
Kasper Klein Nibbelink en Ellis Jansen-Eupe. Twee kinderen, Jade Firing en Harmen Swijtink zijn doorgêschoven naar
niveau 4 omdat deze kinderen toe waren aan een hoger niveau. Het is een heel gezellig enio-s diuk groJpje. Na de
zomervakantie gaat dit groepje niveau 4 spelen, we zijn dan ook al druk aan het oefenen. In maart rp.l.n *" voor het laatst
niveau 3, vanaf april spelen we het toernooi in niveau 4l Het zal wel moeilijk worden maar het is ook wel een keer leuk om
uit te proberen.

Niveau 4 :
Jade en Harmen zijn vanafjanuari het team van CMV4 komen versterken. Ze hebben de overstap gemaakt van niveau 3 naar
niveau 4 en het mag gezegd worden dat ze dit goed kunnen bijbenen. Samen met Ver4 Edwin, Émma en Isa lijken ze erg
veel plezier te hebben in de wedstrijden en de trainingen. Het eerste deel van het seizoen werd afgesloten met èen vierde plek.
Voor de tweede helft van het seizoen zijn we hard aan het trainen om nog een plekje hoger te eináigen.

Niveau 5 :
Het team van CMV5 is dit jaar uitgebreid door de komst van Kasper. En hij is een zeer welkome aanwlling op de vier dames
Lisa, Anne, Eliza en Sam. Het team heeft wisselend succes. Waar vorig jaar met name verloren 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 alleen wat meer 3 keer overgespeeld
mogen worden om nog meer punten te scoren, mÍur dau zijnwe met de trainingen veel meè bezig.

Prestaties CMVleams:
Het CMV is verdeeld in 6 Niveau's, voor ieder Niveau staat een jaar. Niveau I (6 jaar) is het laagste, Niveau 6 (l I jaar) het
hoogste Niveau. Dit seizoen spelen onze teams hun wedstrijden en toernooien op Niveau 2,3, 4jen6. Naast heel veel
plezier maken zijn er ook dit seizoen weer een aantal bekers aan de prijzenkast toegevoegd!

Toekomst CMV:
We gaan opnieuw proberen de CMV onder aandacht te brengen bij de schooljeugd, tevens willen we actief nieuwe leden
werven vooÍ het niveau 1. We kunnen daar al mee beginnen in de groepen 2 en 3l dan hebben de meeste kinderen hun
zwemdiploma'sbehaaldenkunnenzeeenanderesportgaankiezen.Volgendjaarzul lenwevanniveau 5en6,2nieuweC
teams gaan maken' I Team zal bestaan uit een groot aantal heren en 3 dames, daarnaast komt er een meidenteam. Tevens
hebben we het afgelopenjaar voor het eerst een Ouder Kind toemooi georganiseerd dit was een groot succes.

Jeugdvolleybal

Aantal jeugdleden:
Inclusief de CMV zitten we inmiddels al op 56 jeugdleden, prachtig want het zijn er meer dan de senioren. De 56 jeugdigen
bestaan uit 45 meisjes en I I jongens. Ieder team heeft een eigen trainer "n .ou"h. Niveau 6 is ditjaar vervallen, hierult zijn
de beide C teams ontstaan.
Verslag A jeugd
De A meiden begonnen de eerste helft van het seizoen wat minder. We stonden laatste en zouden degraderen. Door heel veel
geluk konden we toch in de eerste klasse blijven en dit gaat erg goed, we staan in de middenmoot en hebben zelfs gewonnen
van de nummer 3. Helaas had trainer Bas een minder goed jaar en kon daardoor tijdelijk geen trainen geven. Dit werd
gelukkig opgelost door geweldige vervangers Burkhard en Henk. We hebben toeei vanhÀ geleerd en-zijn hen daar erg
dankbaar voor. Helaas is dit het laatste seizoen samen voor de MAl. Een aantal meisjes zulien doorstromen naar de dames en
ook een aantal meiden zullen moeten stoppen vanwege studie. Dit is erg jammer want de MAl was al jaren een hecht en
gezellig team



Verslag B jeugd
De meiden hadden nog geen trainer. In Burkhard vonden ze de geschikÍe kandidaat om aan het werk te gaan met deze groep.
Gelukkig zag hij hierin een interessante uitdaging. In het begin was het moeilijk om grip op dit team te Iriigen maar na een
paar maand zagen de meiden in dat je leuk kunt volleyballen, zeker als je er ook voor wilt hainen. Helaas ii het team niet
vaak compleet op een training en dat zieje ook terug tijdens de wedstrijden. Individueel is iedereen beter geworden en dat
verklaart ook dat we momenteel boven aan staan in de competitie. Er moet nog wel uit gespeeld worden te-gen de nummers 2
en 3 en daarhebbenze de vorige keervan verloren, maarkampioenskansen zijnzeker aaiwezig. Gelukkifis voorde meeste
meisjes het leren achter de rug en kunnen we als team verder trainen voor het kampioenschap. ambiti"s.riklurr. hebben we
in dit team, nu alleen dit nog versterken in de resterende wedstriiden.

Verslag C jeugd

Jongens C
Afgelopen seizoen zijn we begonnen met een jongens C team. In dit team zitten 5 jongens en 2 meiden en spelen mee in de
jongens competitie. Alle spelers en speelsters komen uit de cmv en dit seizoen was dan ook het eerste seizoèn waarin ze
competitie gingen spelen. Daarom hadden wij als trainers geen grote verwachtingen. Toch zijn wii ontzettend trots en verrast
dat het zo goed gaat met de JC I . De eerste helft van het seizoen zijn we als 3" geéindigd en op dit-moment, het tweede deel
van het seizoen staan we 4" met nog een aantal wedstrijden te gaan. Op naar volgendjaar en óp nu* net zulke goede
prestaties als afgelopen jaar.

Meisjes C
We begonnen dit seizoen met een nieuw C meiden team en twee nieuwe trainers. De eerste trainingen werden in combinatie
met de Cl gedaan. Na een paar weken werd er besloten om apart verder te trainen en vanafdit punt werd het volleybal snel
beter. De eerste wedstrijden van het seizoen verloren we nog met ruime cijfers. Het spel werd steeds beter en de meiden
gingen steeds beter samenspelen. We eindigden het eerste deel van het seizoen als 4e van de ó teams die bii ons ziin
ingedeeld.

Na de winter zijn we op dezelfde manier verder gegaan, met goed samenspel proberen te winnen. Waar dit het eerste deel van
het seizoen vaak nog niet helemaal uit de verf kwam gaat dit nu stukken beter en staan we op dit moment 3e. De 2e plaats is
binnen bereik en ook zeker haalbaar.

a

To ekoms t j eugdafde I ing :
Met de bouw van het Kulturhus het komendjaar, verwachten we een daling van het aantaljeugdleden. Er kan uiteraard niet
meer getraind worden in Bredevoort en er wordt dan van de ouderVverzorgers een mate van flexibiliteit verwacht. Uiteraard
hopen we daarna weer goed te kunnen werven in een mooie nieuwe sportaccommodatie.

Senioren

Aantal senioren
Bij de senioren zitten we ditjaar op een aantal van 52 leden, waarvan 34 dames en 18 heren. Totaal heeft Brevolk op dit
moment 108 leden. We zien studerende dames en heren vertrekken, maar soms ook weer terugkomen bij de recreanten.
Brevolk is een gezonde vereniging met een constant aantal leden, we hopen straks met de nieiwe "aal o"p een nieuw aantal
leden zowel bij de jeugd als bij de senioren.



Recreanten
Bij. de recreanten verliep het seizoen bijna zoals voorgaande jaren. Redelijk constante opkomst op zowel de maandag- als de
vrijdagavond. Lichtpuntje is wellicht dat wat nieuwe mensen hun neus hebben laten zien en dat in elk geval Jochern een
bliksemstart heeft gemaakt. Ook spelen af en toe competitie spelers of oud-competitiespelers mee, dat-komt het niveau zeker
ten goede. Burkhard blijft onverminderd enthousiast de ..oudjes,, op maandagavánd trainen.
Helaas hebben we onze "Pater familias" Joop weinig of niet gezien. Hopelijk is een come-back aanstaande.
In de competitie schoven de teams wat heen en weer fussen het A,B .n C-niu.uu, waarbij moet worden opgemerkt, en hier
komt het verschil met voorgaande jaren, dat Mixed-2 erin is geslaagd Mixed-l te passeren door zelfs tot de A-poule door te
dringen. De dopingautoriteit stelt uiteraard een onderzoek in naar dóze toch opmeikelijke gang van zaken. Vooralsnog gaan
we uit van een bijzondere teamprestatie!
De wedstrijdevaluatie op vrijdagavond wordt door een harde kern bezocht en de omzetten in..Ons Huis,' vertonen een
stijgende lijn. zeker in de productgroep.,vette hap',.
Hopelijk kunnen we de stemming erin houden in het komende seizoen waarin we afscheid moeten gaan nemen van ..Ons
Huis" en ons elders moeten vermaken.
In de vierde en laatste ronde van de recreantencompetitie gaan we het historische feit meemaken dat alle Brevolk teams in de
A-poule zullen spelen. Hoe het ook afloopt, beter kan het niet!

Heren I
De heren begonnen het seizoen voorspoedig. Het team begon met l0 heren,waaronder Sander die voor het eerst voor de
vereniging Brevolk speelt en Bas die na een lang blessureleed ook weer van de partij was.
We_wisten een lange tijd goed boven in mee te komen, maar tijdens de wedstrijà tegen Reflex raakte Bas opnieuw
geblesseerd en moeten we het voor de rest van het seizoen zonder hem doen. Éetaai werd er opeens veel minder stabiel
gespeeld en werden er onnodige punten verspeeld. Toch hebben we redelijk onze doelstelling iehaald door goed in de
middenmoot mee te doen' Wat de heren nog missen is een trainer die puui de trainingen veàrgl zonder zelïmee te doen,
want de combinatie welke Sander nu heeft (trainer,speler,coach) blijkt niet optimaal te werken.

Dames I
Dames I heeft een moeizame start gehad dit seizoen. Een leerzaam jaar voor de dames, met een nieuwe trainer en wat
veranderingen in het team. Corjne verwacht ditjaar haar le kindje. Anne Graven is ons halverwege het seizoen komen
versterken, dat doet ze prima. ondanks de veranderingen weten de dames zich goed te herpakken, er worden weer resultaten
neergezet, bijvoorbeeld winnen van de koploper! We spelen weer mooie en leuke wedstrijàen. Toch moeten we volgend
seizoen nog veel harder trainen om in de top 5 mee te kururen doen. We gaan onze uiterste best doen om dat waar te kunnen
maken.

Dames 2
Dames 2 is dit seizoen met I I speelsters en een nieuwe trainer begonnen. In het begin van het seizoen was het nog even
wennen aan elkaar, maar nu staat er, ondanks het uitvallen van enkele dames, een team dat goed op elkaar is ingespeeld, en
vaak in wedstrijden laat zien dat ze heel goed kunnen volleyballen. In de competitie staan wé nu op d. 6" plaats, maar met
een klein slotoffensief kunnen we nog wel een plaatsje stijgen.

Eindconclusie

In 2013 gaat het eindelijk gebeuren ! Het Kulturhus wordt gebouwd. Een geweldig mooie stap voor Brevolk (en voor
Bredevoort). Maar er zal veel organisatie en improvisatie nodig zijn om aionrejJugd en de senioren te plaatsèn in andere
zalen' Ook de competitie zal een jaar niet in Ons Huis gespeelJ krinnen worden,"spannend maar uiteraard met als doel straks
wedstrijden te kunnen spelen in een geheel nieuwe hal. Vrijwilligers om bijvooibêeld te helpen met het vervoeren yan onzejeugdleden gaan een belangrijke rol spelen het aanstaandejaar.


