
 

 
 
Beste jeugdleden/ouders/verzorgers, 
 
Het seizoen 2021-2022 is weer ten einde en we kunnen denk ik wel terug kijken op een seizoen met 
twee gezichten. Aan de ene kant weer lekker volleyballen en wedstrijden spelen, maar mede door 
corona wel weer een apart jaar. Vele wedstrijden die op het laatste moment werden verplaatst of 
afgelast, niet altijd even handig. 
 
Als technische commissie zijn wij alweer enige tijd bezig geweest met de trainers om een nieuwe 
teamindeling te maken, en daarover willen wij jullie in deze brief informeren. 
Op donderdag 12 mei zal er voor de laatste keer met het oude team worden getraind! Vanaf 
maandag 16 mei zal de nieuwe teamindeling in gaan, om ons te gaan voorbereiden op het nieuwe 
seizoen 2022-2023. De laatste training van dit seizoen is op donderdag 23 juni! 
 
*Voor de C1 hebben we vooralsnog geen vaste trainer kunnen vinden, hier zijn we nog volop mee 
bezig. Richard en Famke Grothe zullen dit team in ieder geval tot aan het eind van dit seizoen 
trainen. 
 

C2 C1 B1  B2 

Quincy Walvoort Rianca Wentink Lian Lievers Manon Duitshof 

Lynn Lobeek Tess Wijgman Noa Koenders Christy Heersink 

Lieke Leneman Fiene Wolsheimer Joyce Wentink Hanne Pauwels 

Naomi van Braak Puck Hiddink Rosalie Tragter Kattalina Baauw 

Sarah Oldenboom Lize Geurts Ellis Walvoort Luna Tragter 

Danae de Haas Indy Wensink Lott Zaalmink Maud Klompenhouwer 

Aafke Steijntjes Tessa Kras Sayra Walvoort Britt Doppen 

Lott Klompenhouwer Feline Hoftijzer (alleen Lynn Hakken Yfke Te boekhorst 

Renske Jansen trainen) Lynn Geurts Isabel Vermeer 

Fem Damman  Tara Lieverdink  

Trainers: Lizzy van 
eerden/Linde Rusink 
ma: Linde 18.00-19.30 
do:  Lizzy  18.00-19.30 
 

Trainer: 
Richard/Famke 
Grothe (voorlopig) 
ma: 18.00-19.30 
do:  18.00-19.30 

Trainer: Arjen Lievers 
 
ma: 18.30-20.00 
do: 18.00-19.30 

Trainer: Erwin Heersink 
 
ma: 18.30-20.00 
do:  18.30-20.00 

 
*de trainingstijden zijn nog onder voorbehoud. Mochten er zich wijzigingen voordoen, dan worden 
jullie hiervan op de hoogte gebracht. 
 
De teamindeling zorgt bij sommigen voor emotie. Wij vinden het daarom belangrijk dat je je vragen 

en/of opmerkingen kwijt kan. Daarom organiseren we een inloopavond op dinsdag 17 Mei Van 

20.00-21.30u met de mogelijkheid je verhaal te doen. Hier zal de TC samen met een aantal trainers 

aanwezig zijn om jullie vragen/opmerkingen te beantwoorden. 

Mocht je die avond om één of andere reden niet kunnen dan is er altijd nog de mogelijkheid om op 

een later tijdstip even een gesprek met TC /Trainer te regelen. Dit dan graag even via de mail 

communiceren. (vcv.technischecommissie@gmail.com) 

 

Met vriendelijke groet, 
Technische commissie Heva VcV 

mailto:vcv.technischecommissie@gmail.com

