Pietentraining in de Flint
Op woensdag 29 november was weer de jaarlijkse pietentraining gepland. Alle kinderen hadden een
uitnodiging gehad. De kinderen stonden al ongeduldig te trappelen voor de deur in de kleedkamer.
Om half vier was het zover en mochten ze de zaal in. Daar werden ze welkom geheten door
Mariët,die samen met de kinderen de warming up deed. Dat is altijd belangrijk bij de volleybal dus
ook bij de pietentraining, de spieren moeten warm!
Toen was het tijd voor de spellen. De kinderen werden in 10 groepen verdeeld met bij ieder team en
begeleider/trainer. Vijf groepen ging naar spel 1 en vijf groepen naar spel 2. Spel 1 was zaklopen
met een hindernisbaan en pakjes gooien in een korf. Spel 2 was het mattenspel waarbij twee matten
werden gebruikt en een bal.
Het ging natuurlijk om de winst, dus de kinderen en vooral hun begeleiders, werden steeds
fanatieker en de regels werden tijdens het spel steeds in voordeel van het team bijgesteld, want
winnen wilden ze allemaal!
Tijdens de spelletjes kwamen er twee pieten binnen en die deden met veel plezier met de spelletjes
mee. Het waren duidelijk grapjespieten!
Na de spelletjes werden de matten in een kring gelegd en daar mochten alle kinderen op gaan zitten,
want de Sint kwam de kinderen persoonlijk bezoeken. Alle teams van niveau 1 tot en met niveau 6
werden bij Sint Nicolaas geroepen en de Sint had voor ieder team persoonlijke aandacht. Sommige
teams mochten wat voordoen, wat ze tijdens de training geleerd hadden. De Sint vond het heel knap
van de kinderen wat ze deden.
Nadat de Sint alle teams had toegesproken, ging hij weer weg met zijn pieten en liet hij heel veel
zakken achter met voor alle kinderen een kadootje, drinken en een zakje snoep. Het was weer een
heerlijk middagje voor iedereen.
Namens de Sint en zijn pieten willen we de organisatie, Karin en Mischa hartelijk bedanken. We
vonden het geweldig! De hulppieten Mariët en Rianne, de pakjes waren weer fantastisch. Rik voor
het maken van de foto's, een herinnering er aan is altijd leuk en de teambegeleiders Jos, Gerard,
Tiny, René, Maria, Tom, Nicole, Demy en Frieda voor de enthousiaste teamcoaching.
Tot volgend jaar en allemaal nog een heerlijk avondje gewenst!

