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

TRIBUNEBLAADJE
ZATERDAG 12 FEBRUARI

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

We mogen weer!

Debuut JA1
in hoofdklasse

Servia eindfeest
16 april!



Welkom op de allereerst 
thuiszaterdag van 2022!

We zijn blij dat er weer een mooie thuiszaterdag op de planning staat. 
Zowaar een thuiszaterdag met publiek op de tribunes! Dat is lang geleden en 
dat hebben we dan ook erg gemist. Nog altijd geldt de 1,5 meter afstand op de 
tribunes. We gaan er vanuit dat een ieder zich daar aan zal houden, waarschijnlijk 
is het niet lang meer nodig! Voor de wedstrijd van H1 zijn er ook stoelen beneden 
in de zaal neergezet. Achter de boventribunes blijven staan is niet de bedoeling. 

Zoals jullie mogelijk al hebben gezien heeft de Nevobo besloten om de competitie 
te verlengen t/m 21 mei. Zo proberen ze waar mogelijk de competities helemaal 
uit te spelen. Via de Nevobo app of website kun je zien op welke momenten de 
inhaalwedstrijden gepland worden. 

Vriendelijke groeten en heel veel sportplezier!
Johan (voorzitter)



16:30 UUR
SERVIA HS 1 - GEMINI-KANGEROES HS 1

MET LIVE MUZIEK VAN DJ BJORN!



Servia JA1 pakt eerste punt in hoofdklasse

De jongens van Servia JA1 hebben zaterdag 5 februari hun debuut gemaakt in de 
hoofdklasse! Na promotie naar de hoofdklasse zal het niveau van de tegenstander 
hoger liggen. Servia speelde een uitwedstrijd tegen Dosko JA1. In de eerste set is 
het even wennen aan elkaar. Dat geldt voor beide teams. Het gaat dan ook gelijk 
op. Later in de set loopt Dosko uit. De set eindigt in wist voor Dosko (25-14). 

In de tweede set neemt Dosko meteen de overhand. Bij Servia ligt de pass niet 
goed en ook op de service worden veel punten verloren. De set is dan ook snel 
beslist. Dosko pakt ook deze set (25-11).

Set drie is een kopie van de tweede 
set. De fouten uit de vorige set zijn er 
bij Servia nog niet uit (25-16).

De laatste set betreedt Servia met 
een open blik. De jongens hebben 
plezier en pakken ook hun punten. Het 
grootste deel van de set heeft Servia 
de voorsprong.  Ook is dit de set waarin 
eindelijk de eerste servicereeks van 
Servia lukt. Ook hiermee worden de 
benodigde punten binnengehaald om 
uiteindelijk toch een punt mee naar 
huis te nemen (21-25).

Zo is het eerste punt in de hoofdklasse een feit voor Servia JA1. Vandaag komt 
Dosko langs in Vianen. Om 11:30 uur begint de wedstrijd. De jongens zien je graag 
op de tribune!



SAVE THE DATE
voor de senioren, jeugd en mini’s
END OF SEASON GLOW IN 
THE DARK SERVIA PARTY 

meer info volgt snel!



Servia jaarkalender

Zaterdag 26 februari  NOJK 
Servia is voor de tweede maal gastheer en organisator van voorrondes 
van de Nederlands Open Jeugd Kampioenschappen van de CMV. Zo’n 16 
talententeams uit Nederland spelen in Vianen voor een plekje in de halve 
finale. 

Zaterdag 2 april   SUPERSATURDAY
Servia organiseert weer een Supersaturday voor de jeugd & mini’s!
Het bestuur heeft bij de Nevobo een Volleybal Join Tourbus geregeld. 
Bekijk het filmpje van de JoinVolleybalTour 

Zaterdag 2 april   MINI TOERNOOI

Zaterdag 16 april   SERVIA EINDFEEST

https://www.youtube.com/watch?v=b56UPUZ4zQA


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
:0

0

N4 1 Limes N4 1 6 Heren 4 Ouder N4 1

09
:3

0 JC 1 VCV JC 1 2 Heren 4 Ouder JC1

MC 1 VOC-Maarssen MC 2 1 Dames 2 Ouder MC1

11
:3

0

JA 1 Dosko JA 1 1 Dames 1 Ouder JA1

13
:3

0

HS 2 VSTS HS 1 2 Bond M. de Zwart

16
:3

0

HS 1 Gemini-Kangeroes HS1 1 Bond Dames 2




