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1.

Jongste jeugd Irene blijft in beweging.

Sinds september waren we lekker op dreef met de jongste jeugd (t/m 12 jaar) binnen Irene.
Na de eerste maanden waren we al uitgegroeid tot een groep van 25 kinderen van 4-6 jaar
in de sportspeeltuin en 28 kinderen van 6-9 jaar binnen het Cool Moves Volley. Tel daar de 8
D spelers (10-12 jaar) bij op en dan heb je een hele sporthal vol met 60 kinderen die
wekelijks genieten van het met elkaar spelen, bewegen en stapsgewijs volleybal leren! Dit
bleef niet onopgemerkt, in december kwam er zelfs een journalist van Trouw langs die hier
een mooi artikel over gemaakt heeft: ‘Klauteren en dansen op de training in strijd tegen
‘gameboyrug’’.
Helaas werd half december door de overheid bekend gemaakt dat de sporthallen voorlopig
moesten sluiten. Na snel schakelen besloten we over te stappen op buitenvolleybal. De jeugd
van 6-12 jaar traint nu op 3 locaties: de Torteltuin in Den Dolder en Irene Beach en het
Lichtruim in Bilthoven. Met de nodige creativiteit worden er uitdagende trainingen
aangeboden waar allerlei sport- en spelvormen in terug komen. Maar het belangrijkste is dat
de kinderen in deze Corona tijd waarin er van alles niet kan lekker samen blijven bewegen
en dan ook nog in de gezonde buitenlucht. De volleybalspeeltuin (4-6 jaar) ligt op dit

moment nog wel stil en wordt gezien alle benodigde materialen weer opgestart zodra de
sportzalen weer open mogen.
Eenmaal bezig met de buitentrainingen ontdekten we wat een mooie volleybalpromotie het is
om de volleybaltrainingen in de openbare ruimte te geven. Samen met de kinderen die al lid
zijn sporten er wekelijks vele kinderen mee die op deze manier kennis maken met volleybal.
Ook is er in het Okkerbos in Den Dolder een extra groep gestart voor 9-12 jarigen die nog
niet volleyballen om kennis te maken met volleybal. Nu er veel stil ligt door corona een
mooie manier om maatschappelijk ons steentje bij te dragen en een unieke kans om
volleybal op deze manier in de spotlight te zetten!
Kijk op de facebook pagina van Irene Volleybal voor een impressie. Ook van
sneeuwvolleybal!
Mocht er kids zijn die mee willen doen, altijd welkom! Contactadres:
secretaris@irenezaalvolleybal.nl.

Janine Pleizier

2.

Oudste jeugd

Omdat de buiten trainingen voor de jongste jeugd zo’n succes waren, was in de
kerstvakantie het idee gegroeid om ook met de andere jeugdgroepen naar buiten te gaan.
Het zag er namelijk niet naar uit dat we op korte termijn weer de zaal in mochten.
Na inventarisatie en overleg met Irene Beach zijn er een aantal beach velden in orde
gemaakt en konden de trainingen beginnen. Niet alle jeugdleden waren geïnteresseerd,
maar toch zijn we met 2 oudere jeugdgroepen op woensdagmiddag aan het trainen.
De komst van sneeuw vorig weekend, bracht ons weer op andere ideeën. Zo ontstond het
plan om een sneeuwvolleybaltoernooi te organiseren. We hadden niet de wereldprimeur,
maar we waren wel de eersten in Nederland!
Irene organiseerde dit toernooi bij Irene Beach op maandag 8 februari j.l. Het was een
daverend succes! Kijk maar naar dit filmpje op de site van volleybal.nl
https://www.volleybal.nl/nieuws/snowvolleyball_irene_beach .

Leo Priem

3.

Tokyo target Pleun Ypma
“Op 11-jarige leeftijd begon mijn volleybal avontuur in de Kees Boekehal in Bilthoven. Op de
fiets ging ik 3 keer per week lekker volleyballen, wat al snel een veel te leuke verslaving
begon te worden!
Met veel plezier keek in dan ook altijd op de zaterdagmiddagen naar dames 1 en wilde ik
ervoor zorgen dat ik zelf zo snel mogelijk ook daar kwam te staan. Volgens mij was ik 14
jaar toen ik daar voor het eerst mee mocht doen.
Paar jaren later (en wat ervaring en spieren rijker) ben ik van het zaalvolleybal naar
beachvolleybal overgestapt en train ik momenteel elke dag met Marleen van Iersel in
Tenerife. Wij zijn bezig met de kwalificatie voor de olympische spelen… Helaas is hier meer
geld voor nodig dan wij op dit moment hebben en kampen wij ook met de uitdaging omtrent
de corona crisis. Vandaar dat wij een inzamelingsactie hebben opgezet die al een goede start
heeft gemaakt :)! Het zou super tof zijn om dit samen nog meer te verspreiden! “
Bovenstaande stukje is van Pleun Ypma. Iedereen die al wat langer bij Irene Volleybalt
heeft haar nog zien spelen. Ondanks dat ze nu zo’n hoog niveau heeft bereikt, vindt ze het
nog steeds gezellig om af en toe bij ons langs te komen en soms zelfs mee te trainen.
Hoe gaaf zou het zijn om haar (digitaal) te kunnen aanmoedigen op de olympische spelen en
je dan kan zeggen ' ik heb dit mede mogelijk gemaakt!´.

Ga naar www.gofundme.com en zoek op TOKYO TARGET, via hier kan er geld gedoneerd
worden. Misschien leuk om dit met je team op te pakken?

4.

Nevobo Vollleybalkampen: info deelnemers (12 t/m 19 jaar) en
begeleiders

Beste volleybalvereniging,

In dit bericht vragen we uw aandacht voor het volgende:
* Deelnemers kunnen zich weer aanmelden voor onze kampen (12 tm 19 jaar)
* We zijn op zoek naar begeleiders voor onze kampen (vanaf 18 jaar)
De Nevobo organiseert al ruim 50 jaar volleybalkampen in de zomervakantie. Onder
professionele begeleiding worden kinderen in de leeftijd van 12-18 jaar de hele week
(sportief) beziggehouden. Sport en plezier staat voorop! De volleybalkampen worden
ingedeeld op basis van leeftijd en vinden plaats op verschillende locaties in het land. Dat
volleybalkampen 'hot' zijn merken we op social media. Niet voor niets; deelname aan de
volleybalkampen zorgt altijd voor een onvergetelijke week voor heel veel kids. Leuk voor
jullie jeugd?

Meer informatie over de volleybalkampen, de voorwaarden en het
inschrijfformulier voor zowel deelnemers als
begeleiders : https://www.volleybal.nl/volleybal/volleybalkampen

Met vriendelijke groet,
Mireille Karlas
Coördinator Volleybalkampen

Nevobo Volleybalkampen <volleybalkampen@nevobo.nl>
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