Opbrengst Grote Clubactie 2014 €1628,64!!!
De Grote Clubactie heeft dit jaar het prachtige bedrag van €1628,64 opgebracht. De meeste loten
waren verkocht door Jorrit Boelens. Jorrit en ieder die 20 loten of meer hadden verkocht kregen
vrijkaartjes voor een pretpark.
Voor de foto van alle lotenverkopers klik De Grote Clubactie van 2014

Regionale talententraining West-Friesland weer van start!
De regionale talententrainingen West-Friesland zijn alweer enkele weken van start gegaan. Vanuit
Simokos zijn 7 CMV- jeugdleden en 12 ABC-jeugdleden geselecteerd. Deze jeugdleden krijgen elke 2
weken op zondagmorgen in de Dars een extra training van hoog gekwalificeerde trainers.
De jeugdcommissie feliciteert Meike, Dayenne, Mirthe, Sharieke, Sophie, Demi, Frederique,Jil,
Debbie, Isabelle, Floor, Melissa, Amber, Josien, Amber, Jasmijn, Wessel, Tjebbe en Sebastiaan met
hun uitverkiezing om aan deze training te mogen deelnemen. Voor de fotos van de selectiegroepen,
klik Selectie CMV-jeugd of Selectie ABC-jeugd

Trainers en coaches opgelet! Gratis en 10 licentiepunten te behalen
Wat op school vaak niet mogelijk is, kan in de sport wel… Laat pubers zelf hun doelen stellen, laat ze
reflecteren op hun eigen inzet en doorzettingsvermogen, laat ze ervaren wat ze wel en wat ze nog niet
kunnen. Verlang niet altijd het heilige vuur, maar creëer een plezierige sportomgeving waarin zij zich
gezien en gehoord voelen. Jij als trainer bent in staat pubers meer te betrekken in hun eigen
ontwikkeling.In deze (bij)scholing krijg je de kennis, inzichten en vaardigheden aangereikt om tijdens
trainingen betrokkenheid bij jongeren te vergroten. Belangrijke onderdelen van de (bij)scholing zijn:
plezier, positieve aandacht, gezamenlijk doelen stellen en zelf ontdekkend leren. Oftewel: de jongeren
worden zich bewust van wat ze hebben geleerd en bereikt.
Ine Klösters (www.volleybal-west.nl) organiseert in Alkmaar een gratis bijscholing voor alle
volleybaltrainers en coaches. Hiermee zijn 10 licentiepunten te behalen voor VT2 en VT3 trainers. De
bijscholing vindt plaats op 3 woensdagavonden, te weten: 7 januari, 14 januari en 21 januari.
Meer info en Inschrijven: http://www.volleybal-west.nl/#!pubers/c1ang

Winterkampioen CMV
Gister is CMV team 1 nivo 6 overtuigend winterkampioen geworden van poule A.
Voor de laatste wedstrijddag was het eigenlijk al bekend dat ze eerste waren in de poule maar ze
hadden toch een opdracht meegekregen om deze middag door te komen.
En ze moesten 4 punten halen, dus minimaal 4 van de 6 gespeelde sets winnen en allemaal
bovenhands serveren. Dat laatste hoefde niet altijd maar als je het kunt moet je het laten zien.
Diny, Nico bedankt voor het medecoachen van dit superteam.
Op naar NOJK 3 januari. Houten, here we come.

Nieuwe indeling trainingsgroepen CMV
Omdat we weer een heel aantal nieuwe CMV leden hebben en omdat een aantal CMV leden met
sprongen vooruit gaat hebben we de trainingsgroepen aangepast. Klik CMV trainingsindeling per
januari 2015 voor de nieuwe trainingsindeling

De loterij van het Ries Bruijnscholenvolleybaltoernooi
Sinds een aantal jaren hebben we tijdens het Ries Bruijn Schoolvolleybaltoernooi in de Kloet een
loterij. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de jeugd van Simokos! Beide dagen worden er in
totaal zo’n 1000 loten verkocht. Hoe geweldig is dat!
Voor de mooie prijzentafel zijn wij op zoek naar gulle gevers. Wie wil een prijs beschikbaar stellen
voor de loterij van het scholentoernooi.
We denken aan bijvoorbeeld een spelletje, knutselspulletjes, een verzorgingsproduct, een pot
snoepjes, iets uit het Kerstpakket wat niet gebruikt wordt, noem het maar op. Wij zijn heel blij met uw
bijdrage. Het zorgt ieder jaar weer voor een goed gevulde prijzentafel.
Als u iets voor ons heeft neem contact op met Mariët Spek, m.boukens@quicknet.nl / 06-13848488.

Trainers en coaches opgelet!
Op maandag 9 februari hebben wij Edwin Benne (was bondscoach Nederlands herenteam tot
september 2014) weten te strikken voor een trainersclinic!
Graag nodigen wij alle trainers/coaches en overige belangstellenden van jullie vereniging uit om aan
deze clinic deel te nemen.
De clinic is van 19.00 uur tot 22.00 uur in sporthal Helsdingen te Vianen (Westelijke Parallelweg
1). Het programma ziet er als volgt uit:
-18.45 uur tot 19.00 uur: Ontvangst
-19.00 uur tot 20.00 uur: Theorie & uitleg
-20.00 uur tot 22.00 uur: Praktijkoefeningen in de training van Servia H1 (3e Divisie)
Let op: trainers kunnen voor deze clinic opleidingspunten krijgen ingeval van trainerscursussen.
Willen jullie deze mail verspreiden onder jullie trainers/coaches etc. Aanmelden kan tot uiterlijk 2
februari via info@servia.nl, waarbij naam persoon/personen en verenigingsnaam worden
doorgegeven.
Meer informatie klik hier

