
Nieuwsbrief oktober 
Beste ouders,  
 
In de afgelopen periode zijn er weer wat verstrengingen geweest wat betreft de Corona-maatregelen.  
We hopen dat we gewoon lekker kunnen blijven trainen. Ouders en kinderen pakken de maatregelen 
goed op, maar om te kunnen blijven trainen moeten we dat ook met elkaar blijven doen! In het verloop 
van de nieuwsbrief toch even de (aangepaste) maatregelen uitgewerkt.  
 
Corona 
Helaas zijn we nog niet klaar met Corona, er zullen dus ook in de zaal maatregelen zijn: 

* De kinderen kunnen zich niet omkleden in de kleedkamers, aan het begin/eind van de training 
kunnen de kinderen wel in de sporthal hun binnen-/buitenschoenen omwisselen.  
Kom dus niet de sporthal in op jullie zoon/dochter te brengen!  

* Een deel van de kinderen wordt via de nooduitgang van de sporthal naar buiten gebracht. Deze komt 
uit op de parkeerplaats van ’t Huiken.  

Talent van de week 
Het talent van de week programma is van start gegaan. Kinderen kunnen in duo’s meekijken bij de 
thuiswedstrijden van Heren 1 en Dames 1. Voor ouders is het helaas niet mogelijk om te komen kijken, 
er is wel een livestream bij deze wedstrijden aanwezig.  
 
Shirtjestas + pasjes  
Elk team heeft een shirtjestas met daarin de shirts en een waslijst. Aan het eind van het seizoen 
moeten de shirts weer compleet terug. Ik moet controleren of er evenveel shirts inzitten als gegeven in 
september. Daarnaast hebben jullie allemaal een boekje met spelerskaarten gekregen en 
teamopgaveformulieren. Bij elk toernooi moet het teamopgaveformulier ingeleverd worden, inclusief 
de naam van de coach (er hoeft geen relatiecode ingevuld te worden). Het boekje met spelerskaarten 
blijft steeds in de tas.  
 
Meetrainen N63, N64 bij MC3  
Zoals gecommuniceerd naar de ouders, trainen de volgende teams mee met de MC3 op de dinsdagen. 
Hierbij het rooster voor de komende periode: 
Locatie: Oostenlicht, 17.30-18.45  
Datum Teams  
Dinsdag 27 oktober  N64 
Dinsdag 3 november  N63 
Dinsdag 10 november N64 
Dinsdag 17 november N63 
Dinsdag 24 november N64 
Dinsdag 1 december N63 
Dinsdag 8 december N64  
Dinsdag 15 december  N63  

 
 
 
 
 



Competitie 
De competitie voor de cmv’ers ligt stil. In principe geldt dit t/m 14 november. De kans is aanwezig dat 
de maatregel verlengd wordt en over de gevolgen van het stilleggen is nog niks bekend. Mochten de 
toernooien wel doorgaan, dan staan hieronder de eerst komende toernooien. De verwachting is niet 
dat het programma van 31 oktober en 7 november opnieuw ingepland worden.  
 
ZATERDAG 21 NOVEMBER SPORTHAL UDDEL, UDDEL 
ZATERDAG 12 DECEMBER  SPORTHAL UDDEL, UDDEL  
 
Daarnaast ook alvast het programma voor 2021 (ovb): 

Speeldatum Locatie  Tijd 
23.01.2021  HSC, Hierden  08.00-17.00 
30.01.2021 VV Zeewolde, Zeewolde   08.00-17.00 
13.02.2021  O.M.S., Putten  08.00-17.00 
13.03.2021 HELLAS, Nunspeet  08.00-17.00 
20.03.2021 Libero’99, Dronten  08.00-17.00 
27.03.2021 VVH, Harderwijk 08.00-14.00 
10.04.2021 Volta, Lelystad  08.00-17.00 

Waarschijnlijk zijn de wedstrijden ook weer verspreid over de hele dag.  
 
Overige korte mededelingen 
- De snertactie die voor zaterdag 28 november gepland stond wordt verplaatst naar een later moment 
in het seizoen.  
- We willen nogmaals vragen of ouders de kinderen willen afmelden voor trainingen. Veel ouders doen 
dit goed, maar soms ontvangen we geen afmeldingen van kinderen. Wanneer jullie kind op vrijdag niet 
komt trainen, dan het liefst zo vroeg mogelijk uw zoon/dochter afmelden (een dag voor de training 
wanneer mogelijk). Afmelden kan door: 
* mail sturen naar pim.kambeel@evv-elburg.nl  
Of  
* appje sturen naar Pim (06-34734755)  
 
Mochten er nog vragen zijn, dan horen we het graag.  
 
Groeten namens de ander (hoofd) trainers,  
Daphne Maassen  
Kay Bosscha  
Pim Kambeel  


