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

ZATERDAG 7 MEI

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

Laatste thuisdag 
seizoen 2021/2022

TRIBUNEBLAADJE

Voorbereidingen 
Mini- en Jeugdkamp 
in volle gang!

Beachseizoen 
is geopend!



Op 12 april om 02.27 uur 
zijn Nienke (D1) en Casper 
trotse ouders geworden van 
hun gezonde en vrolijke zoon, 
Thijs Remy Hendriks.

Servia wenst Nienke, Casper 
en Thijs alle liefde, geluk en 
gezondheid toe.



START BEACHSEIZOEN 2022

Vanaf nu is iedereen van Servia weer welkom om een beachveld te 
huren via het reserveringssysteem op de website van Servia. Omdat er 
afgelopen seizoen opnieuw sprake was van een bijzonder COVID-seizoen 
hebben we besloten dat er voor het aankomende beachseizoen dezelfde 
regels gelden als vorige zomer. Dit betekent dat ieder lid van Servia 
automatisch lid is van Servia Beach deze zomer en gebruik kan maken 
van de reserveringstool.

Zien we jullie deze zomer weer op het beachveld?!

LAATSTE TRAININGSWEEK
MAANDAG 30 MEI & DONDERDAG 2 JUNI 

https://servia.nl/reserveer-een-veld/


SERVIA END OF 

SERVIA END OF 

SEASON PARTY
SEASON PARTY

HET WAS WEER HET WAS WEER 
GEZELLIG!GEZELLIG!



Einde van een tijdperk
In de week voor de laatste thuiszaterdag is duidelijk geworden dat Heren 1, in de 
samenstelling zoals deze er nu is, volgend seizoen niet meer door gaat. Michiel 
de Haan had reeds aangegeven te stoppen met volleybal. Saisun Kandiah en 
Rik Meuleman hebben aangegeven bij een andere club te gaan spelen (beiden 
hogerop). Voor de overige spelers geldt dat de afgelopen 2 seizoenen met 
corona, de onregelmatigheid en de vrijheid van het niet volleyballen, hebben 
geleid tot verschil van insteek richting een volgend seizoen. Een aantal heren wil 
liever 1 keer per week trainen en een niveautje lager is dan geen probleem. Een 
andere groep wil het liefst 2 x per week trainen en zo hoog mogelijk spelen. Als 
we de plaats in de 1e divisie willen vasthouden, is er grote aanwas van buiten de 
vereniging nodig. Naast het feit dat we dat niet perse als vereniging toejuichen 
is het ook zo dat deze aanwas niet voor het oprapen ligt. Binnen de vereniging 
is het voor jeugdspelers nog te vroeg om aan te haken op het niveau van de 
1e of 2e divisie. Dit alles leidt ertoe dat Heren 1 afgelopen donderdag heeft 
uitgesproken zich niet in te schrijven voor de nationale competitie. Een ieder zal 
nu voor zichzelf bepalen welke gevolgen dat heeft voor komend seizoen. 

Vandaag, zaterdag 7 mei, is dan ook een bijzondere dag. Het team dat er nu 
staat, speelt al jarenlang met elkaar in het eerste en is de afgelopen jaren 
gegroeid tot een 1e divisie waardig team. Een niveau dat niet eerder behaald 
is in Vianen. Het is niet alleen voor het team en voor Servia het einde van een 
tijdperk. Ook voor enkele spelers geldt dat dit voor hen persoonlijk het einde 
van een tijdperk is, omdat zij zullen besluiten te stoppen met volleyballen bij 
Servia. 

Tijdens de wedstrijd van heren 1 zal er door heren 1 getrakteerd worden op de 
tribunes. Op deze manier willen we alle trouwe supporters bedanken voor hun 
enthousiasme en support van de afgelopen jaren en voor het geschreeuw en 
gejuich bij de mooie wedstrijden die in Helsdingen gespeeld zijn. 

Jammer genoeg is het te kort dag om met allerlei feestelijkheden afscheid te 
nemen van spelers. Mogelijk geven we daar nog op een andere wijze invulling 
aan. 

Groet Johan, voorzitter



MINI & JEUGDKAMP

Elk volleybalseizoen voor de mini’s en jeugd wordt traditioneel geopend 
met een volleybalkamp! En ook komend seizoen staat er weer een 
minikamp en een jeugdkamp gepland! 
Planning voor het minikamp is 26 & 27 augustus, datum van het 
jeugdkamp volgt nog.



Trainerscursus
In het begin van het seizoen zullen we starten met een trainers 
beginnerscursus. Dit seizoen was dat ook de bedoeling, maar dit is 
vanwege meerdere redenen niet gelukt. Daarom hebben we voor volgend 
seizoen contact opgenomen met volleybal-west.nl, dé opleider voor 
volleybaltrainers en volleybalverenigingen in regio west. Deze zullen voor 
ons een professionele cursus verzorgen. Nog voor de zomervakantie 
ontvangen jullie hier meer informatie over. Ben je nog geen trainer, maar 
wil je wel kijken of het wat voor je is (ook voor ouders van jeugdleden 
goed mogelijk), mail dan naar bestuur@servia.nl voor meer informatie.

Een serieus tekort aan trainers en coaches!
Het lijkt er vooralsnog op dat we de hoeveelheid teams aardig op peil 
kunnen houden. Wel dreigt er een serieus tekort te ontstaan aan trainers. 
Trainers die jarenlang actief zijn geweest gaan stoppen en vervanging is 
lastig te vinden.

Zie je voor jezelf een rol als trainer, coach of assistent-trainer? 
Meld je dan aan!
Bedenk dat jij ook graag een trainer voor je team hebt staan, of dat je 
vroeger bij de jeugd ook altijd een trainer hebt gehad die dat geheel 
vrijwillig deed. Uiteraard zijn enthousiaste ouders ook welkom, graag 
zelfs!



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

11
:3

0

JC 1 VCV JC 1 1 Heren 4 Ouder JC 1

JB 1 Taurus JB 2 2 Heren 4 Ouder JB 1

DS 2 USV Protos DS 7 4 C. de Groot Servia JA 2

13
:3

0

MB 2 Shot MB 2 1 Dames 2 Ouder MB 2

DS 1 VV Utrecht DS 11 2 Y. Veenje Servia JB 1

JA 2 Castellum JA 1 3 Dames 2 Ouder JA 2

HS 2 VV Utrecht HS 4 4
Bond / 
L. Oostrom

M. de Zwart

16
:3

0

HS 1 Inter Rijswijk HS 2 1 Bond Dames 1




