Altijd welkom bij Volleybalvereniging Trynwâlden Oentsjerk
Volleybal vereniging Trynwâlden bestaat inmiddels 50 jaar. De
vereniging is ontstaan uit een groepje dames van de
gymnastiek. Ze gingen steeds vaker volleyballen en wilden ook
wel eens tegen andere teams spelen. Zo werden er onderlinge
wedstrijden geregeld met andere dorpen. Hier is inmiddels de
dorpen competitie (OVK) uit voort gekomen.
Wij als vereniging doen nog steeds mee met de OVK. We
hebben inmiddels 100 leden, waarvan ook veel jeugdleden. Als
vereniging spelen we ook mee in de NEVOBO-competitie.
In de zomer organiseren we bij het zwembad in Gytsjerk een
straten/familie volleybaltoernooi. Er is een
activiteitencommissie die ieder jaar leuke uitjes organiseert
voor zowel de volwassenen als voor de jeugd. Bowlen,
solextoertocht, zwemmen, overnachting in de sporthal, enz.
Voor de vrijwilligers is er 1x per jaar een barbecue. Als dank
voor hun inzet.
De vereniging heeft een website
www.volleybaltrynwalden.nl en is te volgen op facebook.
Ieder jaar komt er een clubkrant uit met veel informatie.
Wedstrijdseizoen
Bij de Nevobo-competitie speel je iedere week in het
wedstrijdseizoen een wedstrijd van 3 sets op donderdag.
En de jeugdteams spelen hun wedstrijden op de zaterdag.
De Dorpencompetitie recreatief (OVK) speelt iedere
maand 2 wedstrijden van 7 sets. Eerst 4 sets, dan een
pauze voor koffie/thee, en daarna nog drie sets. De
thuiswedstrijden spelen ze op de vrijdagavond.

Er wordt bij onze vereniging getraind op:
Maandagavond:
Heren NeVoBo / OVK 21.15 – 22.30 uur
Dames NeVoBo
20.00 – 21.15 uur
Jeugd A/B 14-18 jaar
20.00 – 21.15 uur
Dames OVK
20.15 – 21.30 uur
Donderdagavond:
Jeugd C
l2-14 jaar
19.00 – 20.00 uur
Jeugd CMV vanaf 7 jaar 19.00 – 20.00 uur
De contributie bedraagt jeugd tot 17 jaar € 8,00 en volwassenen € 11.00 per maand.
Lijkt het je leuk om een paar keer mee te trainen, altijd welkom.
Voor meer informatie:

Annie Hellinga 06-14140034 anniehellinga@gmail.com
Wilma van Unen 058-2561134 w.unen@chello.nl

