25-4-2015

FLITS NIEUWSBRIEF

Beste Flitslezers,
We hebben besloten de Flits in een nieuw jasje te steken. De
Flits is vanaf nu te vinden in je mailbox en op de site. De
vernieuwde Flits is in de vorm van een nieuwsbrief. Deze zal
meerdere keren per jaar verschijnen met daarin de nieuwtjes van
Av Flash, foto´s, de kampioenen, komende activiteiten en andere
leuke dingen.
Jullie eigen creatieve ideeën voor in de Flits nieuwsbrief zijn
ook altijd welkom! Deze kunnen jullie mailen naar
algemenezaken4@avflash.nl of in de ideeënbus doen die in Nag
Efkes hangt.
Veel leesplezier namens de Flitscommisie.

Het seizoen is voorbij. Hieronder een
overzicht van alle eindstanden.
Av Flash Recreanten dames 4e plaats
Av Flash Recreanten mix
AV Flash DS 1 Dames 2e Klasse J: 8e plaats
AV Flash DS 2 Dames 3e Klasse Q: 4e plaats
AV Flash HS 1 Heren 2e Klasse J: 6eplaats
AV Flash HS 2 Heren 3e Klasse J: 6eplaats
AV Flash JB 1 Jongens B Hoofdklasse B 2e
helft: 12e plaats
AV Flash JC 1 Jongens C 1e Klasse F 2e
helft: 4e plaats
AV Flash MA 1 1e Klasse F 2e helft: 3e plaats
AV Flash MB 1 Meisjes B Hoofdklasse D 2e
helft: 11e plaats
Circulatie 6: 3e plaats
Circulatie 5: Kampioen
Circulatie 4: Kampioen

Bij de eindstanden ontbreekt circulatie

Onze Kampioenen!

2 en 3 nog. De meiden en jongen van de
foto’s hierboven. Maar ook zij hebben
hard gewerkt afgelopen seizoen. Zij
hebben toernooitjes gespeeld en
kregen dan al meteen de uitslag van dat
toernooi.

Het verhaal van Jongens B. (geschreven door Miel Achten)
Toen we in 2014 aan het nieuwe seizoen begonnen in de jongens B poule, dachten we
dat het wel een zwaar seizoen zou kunnen worden omdat we in de tweede helft van
seizoen 2013/2014 afgeslacht werden. Toen we de poule indeling kregen hadden we al
wat meer hoop: we zaten maar met vijf andere teams in de poule. De eerste
wedstrijd, tegen VC Athos verloren we dan toch met 4-0, maar toen we de volgende
zes wedstrijden wel met 4-0 of 3-1 wonnen, beseften we dat het toch nog een goed
seizoen zou kunnen worden. De wedstrijd hierna die we weer tegen VC Athos speelden,
verloren we weer met 4-0, maar de laatste twee wedstrijden wonnen we weer en we
eindigden op de tweede plaats.
De tweede helft van het seizoen startten we in de JB hoog poule, met 11 andere
teams. De eerste wedstrijd moesten we alweer tegen VC Athos, maar dit keer pakten
we toch een puntje 3-1. De volgende acht wedstrijden verloren we allemaal doordat of
de tegenstander gewoon beter was, maar ook omdat wij de hele tweede helft slecht
gespeeld hebben. De voorlaatste wedstrijd tegen VC Fortutas wonnen we wel met 3-2,
maar dat was dan ook de enige. 6 punten uit 11 wedstrijden. We zijn als twaalfde
geëindigd, maar ik denk dat we zeker de negende plaats gehaald konden hebben als de
pass en de service wat beter uitgevoerd werd.
Kortom, we begonnen het seizoen goed. Alleen de tweede helft hadden we beter kunnen
spelen.

Komende activiteiten
-

Natuurlijk het weekendje uit van het jaar: Het
volleybalkamp… op 29,30 en 31 mei.

-

Het grote volleybaltoernooi in Arcen, hebben
jullie je al aangemeld met je team? Het
toernooi is op 13 en 14 juni.

-

De vrijwilligers dag op 27 juni. Een dag dat we
het seizoen met z’n alle op een gezellige manier
afsluiten. Hoe? Dat blijft nog even een
verrassing!

-

Hertog Jan stratentoernooi. Trommel iedereen
op uit je straat en meld je aan voor het
gezellige toernooi op het trapveldje. Het
toernooi is op 5 september.

Leden en Ouders van Leden van AVFLASH
2015/2016 en MFA
Na weer een goed seizoen in onze kleine
maar toch wel hele gezellige gymzaal “de
Gaerstkamp”, komt er langzaam schot in het
MFA. We kunnen nu toch op termijn gaan
meedenken over het inrichten en gebruik
nemen van het MFA.
Ook de mening van onze leden in deze
vinden wij zeker heel belangrijk.
De komende tijd zal er gewerkt gaan
worden aan een vragenformulier, die we u
gaan toezenden. Het is voor AVFlash ook in
het MFA straks heel belangrijk dat we met
elkaar kunnen gaan zorgen voor een stukje
inrichting van kantine diensten en natuurlijk
de verzorging van trainingen, wedstrijden,
toernooien en dergelijke.
Het bestuur

In elke nieuwsbrief vind je voortaan een aantal vragen in de vorm van een quiz. De antwoorden hiervan
kun je mailen naar algemenezaken4@avflash.nl of je stopt ze in de brievenbus in de ‘Nag Efkes’. Wie de
meeste antwoorden goed heeft, ontvangt een leuk prijsje. Vermeld dus je naam bij je antwoorden.

Lever je antwoorden in voor 29-5-2015.
1.
a.
b.
c.

Hoe heet de perfect zwevende opslag?
Float opslag
Zweef bal
Vlieg bal

2.
a.
b.
c.

Welke fout maak je wanneer de bal over je hand wegglijd?
Schuifbal
Aanrakingsfout
Touché

3.
a.
b.
c.

Wat is een ace?
Wanneer je met een blok meteen de grond raakt
Een pauze tussen de set door
Een direct punt bij de service

4.
a.
b.
c.

Wat voor functie heeft de libero?
Die staat altijd achter in de pass
Die set-upt
Die serveert altijd

5. Wie is dit?

Interview Bo de Zeeuw.
1. Wie ben je?
Bo de Zeeuw
2. Hoe oud ben je?
10 Jaar
3. Hoe lang ben je?
Ik ben ongeveer 1.60
4. In welk team speel je?
Ik speel in niveau 6
5. Wie zijn je teamgenoten?
Jouke, Indie, Vienne, Piene en Loni
6. Hoelang speel je al volleybal?
6 jaar
7. Wie zijn je trainers?
Op donderdag hebben we training van Carl en Renee en op Zaterdag hebben we training van
Joyce
8. Op welke dagen trainen jullie?
Wij trainen op donderdag en zaterdag
9. Wat vind je het leukst aan de trainingen?
Partijtje
10. Wat kun je heel goed?
Smashen
11. Wat kun je iets minder goed?
Blokken
12. Wat vind je het leukst aan volleybal?
De wedstrijden
13. Doe je nog meer sporten?
Nee, ik speel alleen volleybal
14. Wat zou je nog heel graag goed willen kunnen?
Heel hard bovenhands serveren

