
VO L L E Y B A LV E R E N I G I N G

TRIBUNEBLAADJE
ZATERDAG 02 OKTOBER

stuur je wedstrijdverslag met leuke actiefoto of teamfoto 
naar de social media kanalen van @serviavolleybal

VANAVOND IS HET 
SERIVA OPENINGSFEEST!

Heb jij je kaartje al gekocht?

2 uur rijden 
voor 1 puntje

Jongens A1
wint opnieuw!

Tussenstand
Grote clubactie



Jongens A1 wint opnieuw!
Op zaterdag 25 september speelde JA1 hun tweede wedstrijd van dit seizoen, 
tegen Prima Donna Kaas uit Huizen. Of zoals JA1 hen noemt ‘onze oude rivalen’.

Net als de vorige wedstrijd moeten we inkomen. We spelen paniekerig en 
hebben het lastig. Huizen leidt dan ook het grootste gedeelte van de set. Aan 
het einde van de set loopt de score gelijk op. Na een aantal goede pep-talks 
tijdens de time-outs weten we toch de set te winnen met 25-27.

De tweede set gaat het beter. We beginnen vol gas en bouwen een voorsprong 
op en die geven we niet meer weg (16-25).

Voor de derde set geldt hetzelfde. We leveren een goede servicedruk en het 
blok staat sterk. Tijdens deze set wordt er voor het eerst geexperimenteerd 
met een dubbele wissel. Na lichte verwarring over de posities, pakken we het 
vervolgens goed op en halen deze set binnen met 15-25.

Vandaag speelt Jongens A1 om 13:30 uur tegen VCV JA2. 



Tussenstand Grote Clubactie 2021

DE GROTE CLUBACTIE

Start op 
18 september

Loten verkoop
met het boekje en online

Tussenstand
via Servia social media

Boekje vol?
ruil hem z.s.m. om 
voor een nieuwe!

Tip!
Ga langs de deuren in jouw 
buurt, neem je boekje mee naar 
familie, vrienden, verjaardagen 
en de Servia thuisdagen.

Elke week maken we bekend welk team 
aan de leiding gaat in de verkoop!

Win jij met je team 
de hoofdprijs?

Boekje: 16 november
Online: 23 november

>40 loten
Servia sporttas

Sportshirt maat xxs t/m 3XL

Minibal >20 loten

sleutelhanger

mini balletje

Shirt maat 116 - 
164

Op 18 september is de lotenverkoop van de Grote Clubactie gestart. Vorig jaar 
haalde Servia € 1.664,00 op met de verkoop van 685 loten. Met nog een kleine 
acht weken te gaan, hoe staat de verkoop ervoor?

Top drie verkopers
1. Benjamin Beijen (Mini 2 - N4)
2. Ties Meijerink (Mini 2 - N4)
3. Senna Sewdoelaree (MC1)

Top drie teams
1. Mini 2 - N4
2. MC1
3. Speeltuin



Maatregelen horeca en tribune
Beste bezoeker van De VIJF Heeren,

Voor de horeca van de sporthal geldt het gebruik van de Corona Check App. 
Dit betekent dat alleen mensen die in het bezit zijn van voldoende vaccinaties, 
negatief zijn getest of herstellende zijn van Corona toegang krijgen tot De VIJF 
Heeren.

Coronacheck tijdens H1 wedstrijd
Net als bij de eerste thuiswedstrijd zal er op de boventribune tijdens de 
wedstrijd van H1 gewerkt worden met een corona toegangsbewijs. Mocht je 
liever meer ruimte hebben om van de wedstrijd te genieten dan kun je beneden 
in de hal op de stoelen plaatsnemen

Versterking gezocht!
Op 9 oktober is er een Recreatie toernooi in Vianen. Het team van Servia bestaat 
die dag uit Henrik Stevens, Wim Floris en Fons Dijkman. Om andere teams niet 
op wachten te zetten, willen we de wedstrijden van Servia toch door laten gaan. 

Welke 3 competitie spelers willen en kunnen tussen 12:00 en 17:00 uur dit team 
versterken? Bij interesse, graag contact opnemen met Bert van Loo.

OPROEP SOCIAL MEDIA
Zoals jullie weten gebruiken we de Servia Instagram en Facebook page voor het 
delen van evenementen, belangrijke nieuwtjes maar ook zetten we er graag 
info & wedstrijdverslagen op van onze teams. ELK TEAM, want we zijn trots 
op iedereen. Zo schrijft heren 1 altijd stukjes voor de krant (die we ook online 
plaatsen) en heeft JA1 een enthousiasteling die ook aanlevert! 

Maar ook van jouw team willen we fun facts, verslagen en foto’s delen! Dus 
kruip in die pen, stap achter je camera en stuur je content via een berichtje op 
insta of Facebook. Post je zelf graag stories? Tag servia, dan delen we m voor je. 
Liefs, jullie social media team

BERICHTEN UIT DE VERENIGING

ALV
Op dinsdag 12 oktober om 20.00 uur is de algemene ledenvergadering in 
sportcentrum Helsdingen. Op deze avond bespreken we hoe onze verenging 
ervoor staat, kijken we terug op het vorige seizoen en natuurlijk ook vooruit 
naar de toekomst van onze mooie club. We vragen je om te komen en ook jouw 
ideeën met ons te delen! 



VO L L E Y B A LV E R E N I G I N G

VANAVOND OM 20:00 UUR
M.H.C. HOCKEY (naast Shizen) 

Senioren en A-jeugd
Toegang met vaccinatiebewijs of negatieve test
Dresscode: team oranje!



2 uur rijden voor 1 puntje
Zaterdag 25 september speelden de heren van volleybaldingen.nl / Servia HS1 
een van hun verste uitwedstrijden van het seizoen. Vorig seizoen pakte de heren 
in Vianen tegen deze tegenstander de volle punten.

Helaas bleek tijdens de warming-up dat Pim Jenniskens niet aan de wedstrijd 
deel kon nemen door een blessure. In de basisopstelling stond voor het eerst 
Kelvin Wolken opgesteld. In de hele set stond Servia HS1 eigenlijk een paar 
punten achter. Aan het einde van de set maakte zij met Michiel de Haan aan 
service nog een aardige inhaalslag, maar het was niet genoeg (26-24).

In de tweede set kwam het team wat beter uit de startblokken met Johan Beijen 
als invaller. De middenspeler Jan Peter Kok kon goed in stelling gebracht worden. 
Enkele fouten aan het einde van de set zorgden echter nog voor een beetje 
spanning, maar het team wist de set binnen te halen (23-25).

Ondanks een goede invalbeurt van Vincent de Bie, kon het team geen vuist meer 
maken in de hieropvolgende sets. In de laatste twee sets werd dan ook duidelijk 
verloren (25-18,25-21). Hierdoor mocht volleybaldingen.nl / Servia HS1 met 1 
punt weer aan de lange rit terug naar Vianen beginnen.

Vandaag gaat het team proberen om de eerste winst van het seizoen binnen te 
halen. Zij spelen om 16:30 uur tegen Volley Zuid HS1 uit Rotterdam.



VANDAAG IN ACTIE

Veld 1 Veld 3 Veld 5 Veld 7

Veld 2 Veld 4 Veld 6 Veld 8
TRIBUNE

Tijd Servia Tegenstander Veld Scheidsrechter Teller
09

:1
5

N5 1 Taurus N5 2 C3 Dames 2 Ouder N51

09
:3

0 MB 1 Vives MB 1 3 Dames 2 Ouder MB1

MA 1 VV Utrecht MA 3 4 Dames 2 Ouder MA1

11
:3

0

MC 1 Thor MC 1 1 Heren 3 Ouder MC1

JB 1 VCV JB 1 2 Dames 1 Ouder JB1

JC1 Taurus JC 2 3 Heren 2 Ouder JC1

DS 2 UVV/Sphynx DS 2 4 M. Zwaan JA 1

13
:3

0

JA 1 VCV JA 2 1 Heren 1 Ouder JA1

DS 1 VTC Woerden DS 4 2 Y. Veenje MA 1

HS 3 UVV/Sphynx HS 1 3 S. Hendriks JB 1

HS 2 Vives HS 2 4 L. Oostrom JB 1

16
:3

0

HS 1 Volley Zuid HS 1 1 Bond DS 1




