
Jaarverslag Afdeling Volleybal Seizoen 2021-2022 

 

Beste Volleybalvrienden, 

 

Mij als afdelingsvoorzitter Volleybal is weer gevraagd om een stukje te schrijven voor de 

ALV over het afgelopen seizoen 2021-2022 en een vooruitblik op het nieuwe seizoen    

2022-2023 waar we nu in zitten. 

 

In het seizoen 2021-2023 zijn we met totaal 5 Seniorenteams in de competitie en 1 

recreantenteam Damesteam aan de recreantentoernooien (6x) in de Regio West en 4 

Jeugdteams en 2 CMV teams (Niv6/5) aan de jeugdcompetitie gestart 

 

Heren 1 2e klasse.  Eindstand 4e plaats. 

 

Dames 1 2e klasse. Eindstand 6e plaats. 

 

Seniorenteams uitkomend in 3e klasse en lager spelen in een seizoen 2 competities: 1e 

competitie Sept. – Dec. en 2e competitie Jan. – Apr. 

Heren 2 3e klasse.  Eindstand 4e plaats. 

 

Dames 2 3e klasse. Eindstand 1e plaats. 

 

Dames 3 4e klasse. Eindstand 3e plaats. 

 

Vanaf deze plaats nogmaals gefeliciteerd Dames 2 met het kampioenschap en veel succes 

in het aankomende seizoen met jullie promotie naar de 2e klasse. 

 

Jeugdteams spelen in een seizoen 2 competities: 1e competitie Sept. – Dec. en 2e 

competitie Jan. – Apr. 

Totaal 6 Jeugdteams!! 

 

Meisjes A  in 2e Klasse. Eindstand 3e plaats. 

Jongens A in 1e klasse. Eindstand 3e plaats. 

Meisjes B in 3e klasse.  Eindstand 3e plaats.  

Meisjes C in 3e Klasse.  Eindstand 4e plaats. 

CMV6 in Hoofdklasse.    Eindstand 2e plaats.  

CMV5 in 1e Klasse.        Eindstand 2e plaats. 

 

Maar zoals jullie weten moesten we in Oktober 2021 alweer stoppen met trainen en het 

spelen van wedstrijden in de diverse competities door COVID-19 virus maar gelukkig 

hebben we in Januari 2022 weer kunnen starten met trainen en competitie spelen waardoor 

we wel iets langer zijn doorgegaan in het seizoen (Mei) om de competitie uit spelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat kan ik jullie vertellen over het nieuwe competitie seizoen 2022-2023 die start vanaf 

17 September 

 

In eerste instantie hopen wij natuurlijk dit nieuwe seizoen gewoon weer te kunnen trainen 

en de wedstrijden te spelen in de diverse competities. 

 

Dit nieuwe seizoen 2022-2023 starten we ook met totaal 5 Seniorenteams in de competitie 

en 1 recreantenteam Dames aan de recreantentoernooien (6x) in de Regio West en 5 

Jeugdteams en 2 CMV teams aan de jeugdcompetitie. 

 

Heren 1 komen dit seizoen weer uit in de 2e klasse. 

 

Heren 2 komen dit seizoen weer uit in de 3e klasse. 

 

Dames 1 komen dit seizoen weer uit in de 2e klasse. 

 

Dames 2 komen dit seizoen uit in de 2e klasse na het behalen van Kampioenschap 

 

Dames 3 komen dit seizoen weer uit in de 4e klasse. 

 

De Jeugd speelt in een seizoen 2 competities: 1e competitie Sept. – Dec. en 2e competitie 

Jan. – Apr. 

Totaal 7 Jeugdteams!! 

 

Jongens A in 2e klasse.  

Jongens C in 3e klasse. (Vorig seizoen Mix CMV 6) 

Meisjes A  in 2e Klasse. 

Meisjes B in 3e klasse.  

Meisjes C in 3e klasse.  

 

2x CMV5 team in 1e Klasse. 

 

We hebben ook nog een traingingsteam met de allerjongste jeugd en zij spelen diverse 

jeugdtoernooien op CMV2/3/4 niveau. 

 

Met sportieve groet, 

Vincent Wols 

(Namens de volleybalcommissie) 


