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BELANGRIJKE INFORMATIE van het wedstrijdsecretariaat:
In tegenstelling tot voorgaande jaren is er dit seizoen het een en ander veranderd met betrekking tot
het tellen en de zaalwacht!
Een aantal teams wordt per wedstrijddag verantwoordelijk gemaakt voor alle telbeurten, de zaalwacht
en het aanleveren van een wedstrijdverslag voor de site.
De tellers moeten een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn bij het veld.
De zaalwacht moet een half uur voor aanvang van de wedstrijden aanwezig zijn voor het opbouwen van
ALLE vier speelvelden.
Na afloop van de wedstrijden breekt de zaalwacht de velden af en ruimt alles op.
De zaalwacht zorgt er tevens voor dat de wedstrijdformulieren dezelfde dag nog afgeleverd worden bij
Harjan Sanders (Heren1).
Na elke wedstrijddag is de zaalwacht ook verantwoordelijk voor het zo snel mogelijk aanleveren van een
wedstrijdverslag voor onze site (dit kan via de button Contact – Kopij).
Het programma van de thuiswedstrijden voorzien van telbeurten, zaalwacht en scheidsrechters, staat
vermeld op onze website www.langhenkelhec.nl via de button “Algemeen- Wedstrijdschema”.

Team Sport
Borculo

Vitax Taxibedrijf
Heerde

Bouwbedrijf J. van Velde
Heerde

!! BELANGRIJKE WIJZIGING COMPETITIE 2011-2012:
Onderstaand een aantal punten dat gewijzigd is ten opzichte van het afgelopen seizoen 2010-2011.
* Er wordt op alle niveaus best of five gespeeld. Dus bij 2-2 wordt er nog een 5e set gespeeld. Er wordt
altijd minimaal 4 sets gespeeld dus bij 3-0 wordt nog een 4e set gespeeld. (geldt ook voor alle
jeugdwedstrijden!)
* Er mag niet meer horizontaal worden ingevallen bij de jeugd. Voorbeeld: speelster uit MC2 in de 1e
klasse mag niet meer invallen in MC3 dat ook 1e klasse speelt. (omgekeerd mag natuurlijk wel)
* Een wedstrijd moet altijd begonnen worden met 6 spelers.
* In de Top & hoofdklassen C en B wordt er met de verzwaarde spelregels gespeeld. Voor de
nethoogtes en veldgrootte kijk op de Nevobo site.
* De speeldag is in alle klassen vrij. Er mag gespeeld worden op maandag t/m zaterdag. In onderling
overleg ook op zondag.
Het totale Nevobo wedstrijdprogramma (alle uit- en thuiswedstrijden), staat vermeld op onze website
www.langhenkelhec.nl via de button Algemeen- Wedstrijdkalender. Wijzigingen worden wekelijks door
de Nevobo verwerkt.
Juwelier Meiling
Heerde

De Rode Brigade
Op 28 september komen de teams van Langhenkel Volley en Landstede Volleybal weer hun traditionele
oefenwedstrijd in Heerde spelen. De wedstrijd begint op half acht. Velden moeten om half zeven
beschikbaar zijn voor de warming up en inspelen.
Hou deze avond vrij en kom met zoveel mogelijk mensen naar de sporthal. Toegang is vrij.
Op 9 oktober wordt de wedstrijd om de Supercup gespeeld tegen bekerwinnaar Draisma Dynamo.
Omdat landskampioen Rivium Rotterdam is teruggetrokken heeft de NeVoBo Langhenkel Volley als
verliezend bekerfinalist aangewezen voor deze wedstrijd.
De wedstrijd wordt gespeeld in het Landstede sportcentrum in Zwolle.
Als er voldoende deelname van onze vereniging is rijdt er een bus. Bij lagere deelname moet het vervoer
zelf geregeld worden.
Langhenkel Volley heeft in de eerste ronde van de Challenge Cup geloot tegen het Finse Pielavesi. Op
14 december wordt thuis gespeeld en op 21 december volgt de uitwedstrijd in het hoge noorden.
Ook hier geldt dat als er voldoende aanmeldingen zijn kunnen we een bus laten rijden en bij lagere
deelname moet het vervoer zelf geregeld worden.

Contributiebedragen m.i.v. 3e kwartaal 2011
Senioren
Senioren
Junioren
Junioren
Verenigingslid

35,00
52,50
17,50
26,25
5,00

2x trainen
2x trainen

Selectietraining jeugd
Linda Draaijer, Annet Stegeman, Rosalie Bijsterbosch en Edo Berghuis zijn in mei uitgekozen bij de
selectietraining voor regionale talenten bij Landstede/VCZ in Zwolle. Zij gaan in het nieuwe seizoen daar
extra trainingen volgen.

Kopij?
Heb je nieuws of gewoon iets leuks te melden in de nieuwsbrief? Stuur het naar:
cobie@langhenkelhec.nl.

Nieuwsbrief automatisch ontvangen?
Meldt u aan via de website www.langhenkelhec.nl – media – nieuwsbrief. Op deze manier ontvangt u
automatisch de nieuwe nieuwsbrief in uw mailbox.

