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Hoop doet leven!
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Voorwoord
Het is wat allemaal.. Van vier naar twee, en weer terug naar vier per veld. Terwijl we aftellen naar het
nieuwe jaar zijn onze senioren teams inmiddels weer met z’n vieren aan het trainen. De jeugd kon
sowieso lekker door en zij doen dit ook met veel enthousiasme. Soms wel drie keer in de week! We zijn
benieuwd hoe zich dit op het Nederlands Open Jeugd Kampioenschap, waar maar liefst zeven
Zovoc-jeugdteams aan meedoen (!), uitbetaald.
De berichtgeving vanuit RIVM en Nevobo wordt voorzichtig aan steeds hoopvoller. Vaccins lijken in
aantocht en door de Nevobo zijn scenario’s ontwikkeld om begin volgend jaar weer competitie te
gaan spelen en het NOJK te laten plaatsvinden. Medio december hopen we te horen hoe de nabije
toekomst eruit komt te zien.
Voor nu in de sporthal (als je niet sport) wel even verplicht je mondkapje op.
Hoop doet leven!

Agenda
CMV-evenementen tijdens de normale trainingstijden:
●
●

Zaterdag 5 december Sinterklaasviering
Zaterdag 12 december onderling oefentoernooi

Trainen tijdens de kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie (19 december - 3 januari) wordt er gewoon doorgetraind. Mocht dit anders
zijn dan hoor je dit van je trainer.
Op de volgende dagen is er geen training:
●
●
●
●

25 december – 1e kerstdag
26 december – 2e kerstdag
31 december – oudejaarsdag
1 januari – nieuwjaarsdag

Nederlands Open Jeugd Kampioenschap (halve finale ronde) - zaterdag 20 februari 2021
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Vier Vragen Voor Victor
Onze gloednieuwe technisch manager, Victor Anfiloff, is nu een paar maanden bij ons bezig dus de
hoogste tijd om hem eens wat vragen te stellen. Over wat z’n plannen zijn bij Zovoc maar natuurlijk
ook een mooie gelegenheid hem eens aan de tand te voelen over zijn plannen met onze nationale
trots, de beachvolleybal mannen teams. Hoe stoomt hij ze klaar voor de Olympische spelen in Tokio
aankomende zomer? Wij vroegen hem het hemd van het lijf..
Victor, jij bent naast Technisch manager bij Zovoc ook de bondscoach van onze beste heren
beachvolleybalteams die deze zomer op de Olympische spelen in Tokio moeten gaan presteren.
●
●
●
●

Vraag 1: hoe bereid jij hen, ondanks Corona, voor om op dat moment te gaan pieken?
Vraag 2: wat is voor jou de grootste uitdaging als bondscoach van onze heren teams?
Vraag 3: wat wil jij als technisch manager bij Zovoc bereiken?
Vraag 4: wat is, om dat te bereiken, jouw grootste uitdaging?

Ben jij benieuwd naar de antwoorden van Victor? Houd de Zovoc website, Facebook en
Instagram dan goed in de gaten!

Zeven Zovoc-teams toegelaten tot NOJK!
Dit jaar mogen maar liefst zeven Zovoc-jeugdteams meedoen aan de halve finale van het Nederlands
Open Jeugd Kampioenschap. Hiermee heeft Zovoc in vrijwel iedere jeugdcategorie (ABC en CMV) en
bij zowel jongens als meisjes een team. Dit is normaal gesproken alleen voorbehouden aan de
grootste (en meest roemruchte) volleybalverenigingen in Nederland!
Hiermee begint ook de formatie van de NOJK-teams. Onze technisch manager zal de speelsters en
spelers hiervoor selecteren en uitnodigen. Degenen die in aanmerking komen krijgen binnenkort
bericht.

Materialen


Met trots presenteren wij onze nieuwe materiaalbeheerder: Karel Docter (ja,
de vader van Pieter Docter, trainer van Dames 1). Voor dit seizoen is er veel
nieuw trainingsmateriaal aangeschaft. Dankzij deze forse investering kunnen
we nog beter trainen en Karel zal zich met zorg over de materialen
ontfermen.
Karel rekent erop dat iedereen goed met de nieuwe materialen omgaat:
●
●

Berg na je training alles (ja alles) op.
Leg het netjes terug op de plek waar het hoort. Weet je het niet zeker?
Vraag het dan aan je trainer.
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●

Onze gloednieuwe multifunctionele materiaalkar hoort in het Zovoc-gedeelte van de
opbergruimte (links). Het algemene deel (rechts) wordt ook gebruikt door de leerlingen van
het ROC Mondriaan, en we voorkomen liever dat er spullen verloren gaan.

De ervaringen van dames 7 met trainen met 4
We maken er met z’n allen het beste van tijdens deze bijzondere periode. Zoals bijvoorbeeld het
trainen met maximaal vier senioren. Wij vroegen ons af hoe dit bevalt en stelden deze vraag aan
dames 7.
“Het trainen is erg gezellig, maar het is natuurlijk wel wat anders dan normaal. Met z’n vieren trainen
blijft natuurlijk wel wat minder leuk dan met z’n negenen, maar het gaat ook zeker goed met z’n viertjes.
Tijdens de trainingen zijn we vooral nieuwe dingen aan het proberen en aan het experimenteren met
nieuwe vaardigheden. Ook blijven we aan onze conditie werken zodat wanneer het wedstrijd seizoen
weer begint we er klaar voor zijn. Verder is het natuurlijk ook een beetje bezigheidstherapie aangezien
we veel studenten in het team hebben. Het is zeker fijn om na een hele dag van lessen en achter de
laptop zitten toch nog even naar buiten te kunnen gaan en te kunnen bewegen!
Een tip die wij hebben voor de andere senior teams: blijf zeker trainen! Beweging is erg belangrijk in het
leven, zeker in deze gekke tijden. Om de trainingen iets leuker te maken kunnen jullie misschien muziek
aanzetten of 2 tegen 2 spelen voor wat uitdaging”.

Update van de beach
In onze vorige nieuwsbrief schreven we er al over: Zovoc wil samen met de Gemeente Zoetermeer een
beachvolleybal accommodatie realiseren. Het doel is drie beachvolleybalvelden achter De Limiet
(naast de hondenschool) aan te leggen. We willen dit het liefst voor de zomer van 2021 realiseren,
maar dat is nog geen zekerheid.
We peilen graag de interesse hiervoor. Zie jij het wel zitten om lekker te beachvolleyballen in de
zomer? We horen het graag via dit formulier.
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Uit de oude doos (foto Dames 1 seizoen 2004/2005)
Zo nu en dan komen er weer eens wat foto’s uit de oude doos en roemruchte historie van Zovoc.
Ditmaal foto’s van Zovoc dames van zo’n 16 jaar geleden. Enkele speelsters lopen ook nu nog/weer
rond bij Zovoc. Herken jij ze?

Zovoc in de wijk (Sportproject Palenstein)
Vorige maand was de tweede editie van Sportproject Palenstein. Tijdens dit project gaf onder
andere Zovoc clinics aan de basisschoolkinderen van Palenstein. Op 13 november was de
feestelijke afsluiting. Onze volleybalclinics werden druk bezocht en inmiddels zijn er meerdere
kinderen lid geworden!
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Heb jij suggesties voor de inhoud van deze nieuwsbrief of wil je iets publiceren? Mail dan naar
pr@zovoc.nl
Ben jij of ken jij een sponsor? Mail dan naar pr@zovoc.nl
Volg Zovoc Zoetermeer via Facebook, Instagram of www.zovoc.nl
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