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In deze nieuwsbrief:
Aanvang trainingen.
Help onze JC1!!!!
Scheidsrechters examen avond.
Delta sponsordeal.
Recreanten/H2 donderdag training.
Spelerskaarten.
Lek en Ijsseltoernooi.
1e Lopiks open volleybal toernooi (27-08).

Start nieuwe seizoen !!

De zomervakantie zit er bijna alweer op voor velen van ons, al doet de buitentemperatuur anders vermoeden.
Het nieuwe volleybal seizoen is al weer aanstaande. Seizoen 2022-2023 staat op het punt van beginnen.
De teams zijn ingeschreven en de wedstrijdprogrammas bekend.
Wij starten dit nieuwe seizoen de trainingen op maandag 22 augustus.
Alle jeugdteams krijgen nog een mail met de definitieve trainingstijden van de jeugdcommissie. Al zullen deze
vooralsnog niet afwijken van de eerder genoemde tijden.
De dames 1 en heren 1 blijven op de woensdag trainen. Al schuiven de heren wel iets op naar een vroeger
tijdstip.
Heren 2 gaat trainen op de donderdag om 20:30 uur. Daarover meer verderop in deze nieuwsbrief.
De dames recreanten van de maandag gaan trainen om 19:45 uur en gaan ook hun wedstrijden spelen op de
maandagen in plaasts van op de donderdagen.
De recreanten van de donderdag trainen als vanouds om 20:30 uur.

Wij wensen iedereen een sportief, succesvol, gezond maar bovenal gezellig seizoen toe.

Noodkreet van onze JC1 !!!!!!

Ons JC1 team bestaat helaas nog maar uit 4 , zeer trouwe volleyballers. Wij zijn naarstig op zoek naar nieuwe leden
voor dit team.
Wie weet er jongens of meisjes in de leeftijd van 11 tot 14 jaar die graag willen volleyballen om dit leuke team te
versterken? Misschien een vriend, vriendin, buurmeisje, buurjongen, kind of kleinkind die volleyballen wil proberen?
Volleybal spelen heeft zoals wij allemaal weten veel voordelen. Het veld is binnen dus altijd droog en warm, nooit
afgelast door het weer, gezelligheid en speelgarantie gegarandeerd. Wie wil dat nou niet?
Het team hebben we ingeschreven voor de competitie, dus je kunt gelijk in september meedoen aan de wedstrijden.
Kun je nog niet volleyballen? Als je een beetje bal gevoel hebt leren wij het je snel genoeg. Dus weet je iemand, maak
hem hier op attent en kom minimaal 4x proef trainen.
Het team is een gemixt team en bestaat dus uit zowel jongens als meiden.

Aanmelden kan via een mailtje aan: jeugdlvv@gmail.com

Scheidsrechters examen avond!
Er zijn een aantal jeugdleden die graag de online toets willen maken, zodat ze mogen gaan fluiten bij wedstrijden.
Uiteraard zijn we hier erg blij mee. Het lijkt ons daarom leuk en gezellig om hier een speciale avond van te maken. Op
deze avond willen we met iedereen die dat wil, deze toets gaan maken. Ook senioren, ouders en recreanten zien we
graag meedoen. De slagingskans moet dan wel voor iedereen 100 % worden.
Zo willen we er een leuke avond van maken met een hapje en een drankje.
Voor de lastige vragen en uitleg proberen we hier een expert bij te betrekken.
De exacte datum krijgen jullie nog door wanneer alles geregeld is.

Het zal zeer waarschijnlijk in september worden.

Super Sponsordeal met Delta glasvezel !!!
Het zal jullie bijna niet ontgaan zijn dat de firma Delta in Lopik en Polsbroek een glasvezelnetwerk willen gaan
aanleggen. Belangstellenden kunnen zich nog tot 07-09-22 aanmelden hiervoor. Als op deze peildatum, 20% van de
huishoudens zich heeft aangemeld, zal het glasvezelnetwerk aangelegd gaan worden.

Dat is dus nog maar goed 3 weken!!!!
Delta wil hier graag de gemeenschap bij betrekken en heeft contact met onze vereniging gezocht. Samen met hun
hebben we een sponsoractie gestart.
Hoe werkt het?
Nou heel simpel! Wanneer je een abonnement afsluit bij Delta of Caiway verdien je niet alleen 25,- voor jezelf, maar
ook nog eens 50,- voor de club. Slim bekeken! Om mee te doen aan de actie en de beloning aan jou en je club te kunnen
toewijzen, dien je het glasvezel abonnement af te sluiten via een van de twee link die speciaal horen bij Univé-LVV: van
Delta (http://aklam.io/9QITpg) en Caiway (http://aklam.io/55S4Mb).
Dus laat al je kennissen, familieleden, buren, ouders of wie dan ook, die zich willen aanmelden voor glasvezel zich
aanmelden via onze QR code of link !!!!!!
Van het geld dat we hier mee verdienen willen we in eerste instantie komend seizoen leuke activiteiten voor de jeugd
organiseren. Dus hoe groter de sponsorbijdrage van Delta wordt, hoe groter ……

LET OP!! Alleen aanmeldingen die via deze link of QR codes lopen tellen mee voor ons totaal. Sluit je abonnement alleen
aan via deze QR of link. Je krijgt dan altijd een welkomstboodschap van LVVendelta of LVVLopik te zien,. Dan pas zit je
op ons account ingelogd.

Meer info nodig? Kom naar de speciale info avonden van 19:00 tot 21:00 uur op 5 en 6 september in de Schouw. Of kom
naar de bus op de weekmarkt in Lopik op 25/08 en 05/09 op het marktplein.

Contactpersoon voor onze vereniging is Rob Jansen.

Recreanten/H2 donderdag training.
De grootte van ons heren 2 team is behoorlijk gekrompen. Zij willen dit seizoen spelers lenen van de jongens A en van de
recreanten. Aangezien het niet mogelijk is om te trainen met zo weinig man en zij niet met de jongens A kunnen
meetrainen, komen zij meetrainen op de donderdagen bij de recreanten.
Op het A veld zullen we het net op mix hoogte hangen, op het B veld zullen we het net op heren hoogte hangen. Iedereen
kan dan een plekje vinden op het veld dat hij of zij het prettigste vindt. Op veld B zal de intensiteit van de trainingen naar
verwachting hoger zijn dan aan de A zijde. Het streven is om voor elk team op beide zijden meer teamgerichte trainingen
te bedenken en te geven.
Op de 1e donderdag van de maand zullen we de teambuilding handhaven zoals we gewend zijn.
Ron en Nadia hebben allebei het dorp verlaten en zullen geen trainingen meer verzorgen. De recreanten commissie is
uiteraard op zoek naar een oplossing hiervoor. Al jullie Ideeën zijn zeer welkom.
De eerste donderdag training start op 25 augustus a.s. om 20:30 uur. Graag tot dan.

Digitale spelerskaarten en DWf 2.0
Vanaf komend seizoen zul je merken dat het digitale wedstrijdformulier wat wijzigingen heeft ondergaan. De stappen
zijn logischer en gebruiksvriendelijker om in te vullen.
De grootste verandering is misschien wel dat papieren spelerskaarten komen te vervallen. De spelerskaarten worden
voortaan digitaal gecontroleerd vanuit het DWF. Zo kun je ze niet kwijtraken of vergeten.
Als je pasfoto veroudert is of niet meer lijkt, vragen wij je om een nieuwe foto in te sturen naar onze ledenadministratie.
Zij zal dan er voor zorgen dat je foto op je nieuwe digitale spelerpas komt te staan. Dit met voor 30 september gedaan
zijn. Daarna zit je het hele seizoen vast aan de huidige foto.
Stuur je digitale foto naar: ledenadministratie@lvvsite.nl Zet er even je naam bij en in welk team je speelt.

# Onze A en C jeugd: zet hem in je agenda.
Wanneer: 10 september
Waar: Ouderkerk aan de IJssel
Het wedstrijdschema moet nog gemaakt worden.

1e Lopik open volleybal toernooi.
27-08-2022
Dit jaar hebben we een primeur. Het allereerste Lopik Open Volleybal toernooi. Heb je zin om met bekenden van je
lekker te gaan volleyballen? Neem ze mee naar het Lopik Open. Zoons , dochters, buren, collega’s of andere
familieleden. Laat ze kennismaken met onze leuke sport en vereniging en neem ze kosteloos mee voor een leuke middag.
Onze activiteiten-commissie heeft onderstaand bericht gemaakt om te delen.
Voor de duidelijkheid: Je hoeft niet perse een heel team op te geven, alleen, met zijn tweeen , drieen of vieren is ook
geen probleem. Tot de 27e.

Lopik Open
e

Zaterdag 27 augustus organiseert Univé-LVV de 1 editie van het Lopik open. Graag nodigen wij jullie uit om mee te doen hieraan.
Altijd al willen volleyballen, maar nooit de moed verzamelt om een keer mee te trainen? Of nooit de stap gezet om te komen volleyballen. Of heeft u
ooit gevolleybald en wilt u het weer oppakken?
e
Kom dan nu naar de 1 editie van Lopik Open! Het is geheel vrijblijvend en gratis te betreden. En jong en oud mag meedoen
Lopik Open zal gehouden worden in de sporthal ‘De Wiekslag’. Aangrenzend aan dorpshuis De Schouw. We zullen om 13.30 uur beginnen en het zal
tot ongeveer 17.30 uur duren.
Wat houd het in?
Maak kennis met volleybal
Leer nieuwe mensen kennen
Gezelligheid
Maar bovenal lekker volleyballen met leuke mensen en tegen leuke mensen.
Wat verwachten wij van jullie?
Sportief spelen
Je best doen (want meer kan je niet doen)
Enthousiasme
Wat moeten jullie meenemen?
Sportschoenen (voor in de zaal/buitenschoenen en blote voeten zijn niet toegestaan)
Goed humeur
Gezelligheid
Enthousiasme
Kom 27 augustus gezellig meedoen met de eerste editie van Lopik Open.
Je kan je per team van 6 opgeven, maar je mag ook alleen jezelf of 2 of 4 mensen opgeven.
We zullen 6 tegen 6 spelen. Dus als je je alleen opgeeft of per 2 of 4 zullen wij een team van 6 maken.
Dit is gelijk een goede manier om mensen te leren kennen.
Enthousiast?
Geef je dan op via onderstaand emailadres
activiteitencommisielvvlopik@gmail.com
Of geef u op door een berichtje te sturen via de facebook van Univé-LVV
Vermeld hierbij:
-

Uw/jullie naam
Uw/jullie leeftijd
Bij een team van 6 de teamnaam

We hopen jullie allemaal 27 augustus te mogen verwelkomen.

Univé-Nieuws:
Vanouds had Univé Leksprong een winkel in Lopik. Echter door het
samengaan van Univé Leksprong en Univé-Zuid Holland staat de winkel nu
in Schoonhoven. Daar staan onze medewerkers dagelijks voor u klaar om u
te verzekeren van een zorgeloze toekomst. Loop gerust eens binnen. U
kunt bij ons terecht voor alle particuliere- en zakelijke verzekeringen, uw
zorgverzekering en hypotheekadvies.

Of kijk ook eens naar onze andere sponsors.

Timmer en klusbedrijf “Erik de Jong”

Timmerbedr.

Kwareno

Heb je informatie voor deze nieuwsbrief of wil je je aan of afmelden voor deze nieuwsbrief , stuur
een mail naar nieuwsbrieflvv@outlook.com

