
NIEUWSBRIEF 

 

In deze editie oa. 

 Acties 

 Mini van de maand 

 Fototerugblik 

Stand van zaken 
Er wordt al weer een aantal maanden competitie gespeeld en dat levert voor 
verschillende teams best aardige standen op. Hier een overzicht! 
 
Heren 1 - 8e plek (promotieklasse) 
Heren 2 - 3de plek (tweede klasse) 
Heren 3 - 8e plek (derde klasse) 

Dames 1 - 1e plek (tweede klasse) 

Recreanten Heren - 1e plek 
Recreanten Mix - 3de plek 
 
De jeugd gaat inmiddels starten aan zijn tweede competitieronde.  
In de eerste competitieronde  is CMV team  1 geëindigd op een mooie 2de 
plek (bijna kampioen, op 1 punt na). CMV team 2 is 4de geworden en team 3 
is 5de geworden.  

We wensen ieder team veel succes in de 2de competitie(helft).  

Hoeksche Waardse Volleybalvereniging BeneVia Januari 2018 

Ook in de winter wordt er  
gebeachvolleybald. 

Zo is er de European  
Masters Pelhrimov, het 

grootste indoor beachvol-
leybal toernooi.  

Zondag 14 januari is dit 
toernooi gewonnen door 

het Nederlandse Duo 
Alexander Brouwer en  

Robert Meeusen.  
Ze wonnen met 2-0 (24-22 

en 22-20) van de Polen 
Kantor en  Losiak.  

 Save the date 

 Clubheld???? 



Maandag 4 december was het Sinterklaastoernooi voor de jeugdige talenten.  
Van 18:00 tot 19:00 was het eerst aan de jeugdspelers van CMV 2 en CMV 4 en hun ouders om wedstrijdjes te 

spelen. Van 19:00 tot 20:00 uur was het de beurt aan CMV 5 en hun ouders.  
Natuurlijk was er ook nog bezoek van de Pieten, die voor iedereen nog een lekkere chocoladeletter hadden  

meegenomen.  

Terugblik: Oliebollentoernooi 
Het is het jaarlijks terugkerende succesnummer in de winter. Het oliebollentoernooi, met als drijvende kracht Arie 
Mol. Na jaren het toernooi in de Kees Verkerkhal in Puttershoek te hebben georganiseerd, zijn we dit jaar gaan 
volleyballen in ‘s Gravendeel. In eerste instantie leek er wat weinig animo, maar na een extra oproepje hebben 
zich toch veel leden zich alsnog aangemeld. 

Terugblik: Sinterklaastoernooi Jeugd 



Eind 2017 waren er verschillende acties om geld binnen te kunnen halen voor de vereniging.  

Hieronder kun je de resultaten lezen: 

1) We hadden onze eigen smakelijke actie: de pepernotenactie. Ook dit jaar heeft iedereen weer enorm zijn best ge-

daan en is er ruim 530 kilo pepernoten verkocht. De actie leverde de vereniging uiteindelijk 1348 euro op. 

2) Er was de Jumbo Clubfund actie. Vooral jeugdleden zijn druk bezig geweest met sparen voor FAN-artikelen met hun 

eigen foto erop. Er zijn uiteindelijk 135 artikelen gespaard. Ieder gespaarde artikel levert de vereniging geld op. De actie 

leverde de club uiteindelijk 155 euro op. De topverkoper van de vereniging mag ook nog als prijs 1 minuut gratig  

winkelen bij Jumbo! 

3) Ook was er nog de PLUS Sponsoractie. Door boodschappen te doen bij de nieuwe PLUS in Mijnsheerenland kon je 

sponsorpunten sparen die je aan de vereniging kon schenken. Dit heeft onze vereniging uiteindelijk 21,66 euro opgele-

verd.  

Iedereen bedankt voor het meedoen in de verschillende acties! Mede dankzij jullie zijn we tot deze resultaten gekomen.  

Resultaat van de acties 

De Jeugdcommissie is dit seizoen gestart met de ‘mini van de maand’.  
Een jeugdlid mag bij een heren- of damesteam mee doen. Dit betekent dat hij of zij bij het warmspelen aanwezig 
is en mag mee doen. De eerste bal mag geserveerd worden en er wordt dan doorgespeeld totdat het punt wordt 

gemaakt. Tijdens de wedstrijd mag hij of zij op de bank natuurlijk het team aanmoedigen. Naderhand mag er 
met het team nog een drankje gedronken worden en een patatje gegeten worden.  

De eerste twee ‘mini’s’ waren Pascal Snapper (meegedaan met H2) en Megan de Ruiter (meegedaan met D1) 
 
 

 

Mini van de Maand 



Contactgegevens 
Bestuur 

Voorzitter: Jeroen Kornaat 

voorzitter@hwvvbenevia.nl 

 

Secretaris: Ramona Tuk 

secretaris@hwvvbenevia.nl 

 

Penningmeester: Ton de Kanter 

penningmeester@hwvvbenevia.nl 

 

TC-voorzitter: Vacant 

tc@hwvvbenevia.nl 

 

JC-voorzitter: Lotte Goud 

jc@hwvvbenevia.nl 

 

PR: Eva Verhoeven 

pr@hwvvbenevia.nl 

 

Voor overige contactgegevens: 

Zie de website 

Save the date 

Verenigingsfeest 
7 april mag je alvast in je agenda zetten. Die dag hebben we 
het verenigingsfeest, georganiseerd door de recreanten! 

Jeugdkamp 2018 
Je kunt het niet vroeg genoeg weten. Om alvast in de agenda te 
zetten: 25-27 mei 2018 - Jeugdkamp 

Beachvolleybaltoernooi 
Op 9 juni vindt ons jaarlijks terugkerende beachvolleybaltoernooi 
weer plaats. Meedoen of aanmoedigen? Alles kan op 9 juni! 

 

 

 

 

Veel sportplezier!!! 

Volg ons op internet (www.hwvvbenevia.nl) of op facebook (https://www.facebook.com/groups/hwvvbenevia/) 

Heb jij ideeën voor deze nieuwsbrief,  

is er iets wat jij graag wil delen met   

de leden van jouw club? 

 

 

Stuur een mailtje naar pr@hwvvbenevia.nl  

en we gaan kijken wat we voor je kunnen  

betekenen.  

Oproep 
 

Lijkt het jou leuk om een bijdrage te leveren aan dit 
fantastische toernooi?  Er wordt gezocht naar  
enthousiaste vrijwilligers voor het toernooi.  

Interesse?  
Stuur een mailtje naar pr@hwvvbenevia.nl 


