NIEUWSBRIEF MSK VOLLEYBAL

EXCUUS
Het was weer een bewogen volleybal jaar.
Helaas weer geen ´normaal´ seizoen door de
welbekende corona. Wij willen ons excuus
maken voor de wat minder goeie communicatie.
Wij gaan hier aan werken!

NIEUWE
TEAMINDELING
Bijgaand vind je de (voorlopige)
teamindeling + trainingstijden
voor seizoen 2022-2023.
Mocht je vragen hebben, neem
dan contact op met je trainer of
met het bestuur.

TRAINER NIEUWS
Jan Moesker heeft afscheid genomen van MSK
Volleybal. Wij vonden het fijn om Jan binnen
onze vereniging te hebben al die jaren.
Henk Koops is weer terug bij MSK na een aantal
jaren. Henk neemt volgend jaar DS1 en MB1
onder zijn hoede. We wensen Henk veel succes!
Patrick Horlings gaat komend jaar wat meer
teams training geven binnen de vereniging. Hier
zijn wij erg blij mee en wensen ook Patrick
komend seizoen veel succes en plezier toe!
En dan de andere trainers natuurlijk niet te
vergeten; Rick Schepers, Martin Schepers, Jasper
Schepers, Jan Fokkens en de assistenten bij de
mini’s, voor jullie ook alvast een sportief jaar
gewenst bij onze vereniging!

KAMPIOENEN
MSK N5-1, MSK MB1, MSK HR2
Wat een prestatie! Voor een ieder gefeliciteerd!

BELANGRIJKE
DATUMS
20 mei
Borrelen voor de senioren + MB
21 mei
Drouwnerzand met de mini’s
26 juni
Zomer volleybal toernooi
Week 22 (3 juni)
Laatste trainingen.
Week 33 (15 augustus)
Start training: DS1, H1, MB1
Week 34 (22 augustus)
Start training: DS2, DS3, H2,
dames recreanten, XC1, mini’s

Switch
Komend seizoen gaan huidig HR1 en HR2 van
teamnaam switchen. HR1 word HR2 en visaversa.
Nieuw jeugdteam
Er stromen komend seizoen
2 mini teams door naar de jeugd.
Zij gaan samen een mix team vormen.

Wij hopen komend jaar weer een
normaal volleybal seizoen te kunnen
spelen. Met jullie als volleyballers
maar natuurlijk ook met de trainers en
niet te vergeten de supporters!
Het bestuur.

