Wassenaarse
Volleybal Vereniging
Op 30 juli 2017 was het exact 55 jaar gelden dat de
Wassenaarse Volleybal Vereniging (WVV) werd
opgericht. De vereniging telt momenteel ruim 40
seniorleden, ondersteunende-leden, ere-leden en
recent ongeveer 10 jeugdleden (10 t/m 14 jaar). De
dames- en heren-senioren spelen in de recreatiecompetitie. Afhankelijk van het aantal jeugdleden
en hun spelniveau trachten wij de jeugdleden
wedstrijden te laten spelen bij de reguliere C jeugd.
WVV is lid van de Nederlandse Volleybal Bond
(Nevobo) regio West. Dit houdt in dat de Heren- en
Mixteams in competitieverband wedstrijden spelen,
welke door de Nevobo worden georganiseerd. Het
is ook mogelijk om via de Nevobo cursussen te
volgen voor onder andere trainer- en/of
scheidsrechter. Onze trainers en vrijwel alle
scheidsrechters zijn via de Nevobo gediplomeerd.

Mix 2, Kampioen seizoen 2018-2019

Wat heeft W.V.V. te bieden?
De jeugd traint op de woensdagavond in sporthal
‘De Schulpwei aan de Dr.Mansveltkade 1 in
Wassenaar. De senioren (18+) trainen in dezelfde
hal eveneens op de woensdagavond.
Spelers/speelsters met voldoende volleybalervaring
kunnen, als zij dat willen, meespelen in één van de
jeugdteams dan wel recreatie-wedstrijdteams.

Na de training dan wel na een wedstrijd van WVV
ontmoeten de leden elkaar in de kantine van
sporthal De Schulpwei.

Trainingstijden
Jeugdleden (10 t/m 14 jaar)
18:30 tot 20:00 uur
Heren- en Mixrecreatie (18+) 20.15 tot 21.45 uur

Wedstrijden
De thuiswedstrijden van zowel de Jeugd, Heren als
de Mixteams spelen zich af in sporthal "De
Schulpwei", aan de Dr. Mansveltkade 1 in
Wassenaar en meestal op de vrijdagavond van
20:30 ~ 22:00 uur de jeugd van 19:30 ~ 20:30 uur.
De uitwedstrijden worden gespeeld op de
wedstrijddag van de tegenstander. Dat kan op elke
dag van de week zijn.

Ondanks het recreatieve karakter bij de senioren
wordt er bij WVV op een aanzienlijk ‘hoog’
niveau volleybal gespeeld. Zo spelen de Heren in
de toppoule, de Mix 1 in poule A en de Mix 2 in
poule B beiden van de regio Rijnland.

Overige activiteiten

Kom gewoon eens langs

Buiten de competitie en trainingen organiseert de
vereniging diverse activiteiten.
Zo doen we mee aan diverse volleybaltoernooien
waardoor je op ongedwongen wijze kennis kan
maken met de volleybalsport.

Ben je gevorderd of beginnend? Het maakt niet uit.
ben je tussen de 10 en 14 jaar of ouder dan 18 jaar
en wil je meedoen? Kom dan gerust een keer op de
training kijken, of nog beter, trek je sport outfit aan
en train direct gezellig mee!
Tijdens een aansluitende periode van 4 weken mag
je, ter kennismaking, vrijblijvend meedoen.

Aan het begin van elk kalenderjaar wordt het WVV
‘olieballen’toernooi georganiseerd voor leden en
introducés, gevolgd door een gezellige nieuwjaarsreceptie. In april of mei organiseren wij het
‘Lente…Vreugd Toernooi’ voor recreatie-teams
in sporthal De Schulpwei. Ter afsluiting van het
seizoen is er een sfeervolle barbecue voor alle
leden en hun gezinsleden.

Mix 1, Kampioen seizoen 2018-2019

Meer weten? Neem dan contact op met
onze secretaris, Jeanne Taal, tel. 06-24848258,
via secretaris@wvv-wassenaar.nl
of kijk op www.wvv-wassenaar.nl

W.V.V. welcomes you

Het bestuur

The board of the Wassenaarse Volleybal
Vereniging, wants to introduce our club to you.

Voorzitter

WVV has about 40 senior members (women and
men 18 years and older), recently about 10 youth
members (9-14 years) and non-playing members.
All players train in sports hall ‘De Schulpwei’,
Dr. Mansveltkade 1, Wassenaar every
Wednesday evening: seniors from 20:15 to 21:45
hours. The youth also trains on the Wednesday
evening only from 18:30 to 20:00 hours.
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Kirsten Harberink
Vice voorzitter

Miranda Groen
Secretaris

Jeanne Taal-Ubachs
Penningmeester

Wil Westgeest

W.V.V. is member of the Dutch Volleyball
Federation (Nevobo). This means that all teams
play volleyball in an official competition league,
organized by the Nevobo. There are 1 men and 2
mix teams playing in the league.

Wedstrijd- en scheidsrechtercoördinator

Come and see for yourself

Secretariaat / e-mailadres / for information

If you want to see what it’s like to play volleyball,
come and have a look at our volleyball training.

Jan Rijskamp

Wassenaarse Volleybal Vereniging
Jeanne Taal-Ubachs

And, if you bring your sports gear, you can join
the training immediately!

secretaris@wvv-wassenaar.nl

And before you make any formal commitment to
W.V.V. you can participate in the training four (4)
times free of charge.
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