Augustus 2019 - 1e jaargang

Switchnieuws nr 1
Millingen aan de Rijn
www.switch87.nl, PR@switch87.nl

Beste lezer, hierbij ontvang u het eerste Switchnieuws. Het is
de bedoeling dat deze nieuwsbrief een aantal malen per
seizoen verschijnt als aanvulling op onze andere
nieuwsmedia. Wij hopen dat wij hiermee nog meer leden en
belangstellenden op de hoogte kunnen brengen van
actueel nieuws met betrekking tot onze vereniging en
andere zaken die onze sport betreffen.
Mocht u deze nieuwsbrief niet (meer) willen ontvangen, mail dit dan naar
PR@switch87.nl Op onze site vindt u informatie over de privacy policy van
Switch ’87.

Switch evenementen
Maandag 19 augustus
Vrije inlooptraining jeugd in
De Duffelt
Zondag 25 augustus
Finalewedstrijden Switch
Beach-competitie op
Sportpark De Hove

Start trainingen

Zondag 29 september

Op maandag 19 augustus starten (bijna) alle trainingen weer in
Leuth, Millingen en Groesbeek. De herenrecreanten in Leuth
starten op 24 september. Het trainingsschema met startdata staat
op de site.

CMV 1, 2, 3 toernooi in De
Duffelt

Vrije inlooptraining CMV-jeugd
Voor de CMV- jeugd begint op maandag
19 augustus traditiegetrouw een vrije
inlooptraining van 15.30 – 18.00 uur voor
kinderen < 12 jaar. Iedereen in die
leeftijdsklasse (leden en niet leden) zijn dan
welkom:
• Basisschool groep 2 t/m 6 van 15.3016.30 uur,
• Basisschool groep 7 t/m 8 van 16.3018.00 uur,
Onze professionele trainer, Niek Latuhihin, zal samen met een
aantal assistent-trainers een leuke open training verzorgen om op
een gezellige, sportieve manier kennis te maken met volleybal.
Deelname is gratis en verplicht tot niets. Neem dus gerust een
vriendje of vriendinnetje mee! Vooraf aanmelden is wel handig,
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Dinsdag 15 oktober
Sport en Spel in De Duffelt
i.s.m. De Hazenkamp, Klimop
en Kinderopvang Humankind
Maandag 21 oktober t/m
Dinsdag 26 november
Schoolvolleybalclinics voor
basisscholen in Millingen,
Leuth en Kekerdom
Zaterdag 28 december
Olieballentoernooi en
Vrijwilligersavond in De Duffelt
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dan weet Niek hoeveel enthousiaste kinderen er ongeveer
komen. Voor aanmelding en/of vragen, stuur een mailtje
naar jeugd@switch87.nl (of bel 0481-354984).

Switch Sponsors

Start Nevobo-competitie
In de week van 16 september begint de Nevobo
competitie weer.
Samenwerking Kinderopvang/Humankind
De hernieuwde kennismaking met Kinderopvang in het
kader van Sport en Spelactiviteiten in de schoolvakanties
heeft er ook toe geleid dat zij aanwezig waren op het
Buitentoernooi en er is afgesproken om te inventariseren
hoe wij de samenwerking komend seizoen nog meer
gestalte kunnen geven.
OFO-project
De afsluiting van OFO-project is over de vakantie “getild”.
Begin september vindt een evaluatie en afsluitsessie plaats
met projectleden, bestuur en de Nevobo.
Samenwerking Ikaros
In eerste instantie leek het erop dat de vorming van een
combi-team van dames 1 speelsters van Switch ’87 en
Ikaros in 2020-2021 moest leiden tot een fusie. Volgens
recente informatie van de Nevobo blijkt dat echter nog
niet noodzakelijk te zijn. Het combi-team gaat daarom
komend seizoen onder de naam Swikaros de competitie
in.
Nieuwe kleding
Alle senioren- en aspiranten spelend in de Nevobocompetitie krijgen in september een nieuwe outfit,
geleverd door Erima/Huisman Sport 2000.
Nieuwe spelregels 2019 -2020
In het kader van "Meer spelplezier" wordt vanaf seizoen
2019-2020 een aantal spelregelwijzigingen doorgevoerd,
waarover trainers/coaches en scheidsrechters eerder hun
mening hebben gegeven. Kijk voor meer info op onze site.
Sporthal De Duffelt krijgt grote beurt
In het clubblad van april maakten wij melding van de
resultaten van de Gebruikersbijeenkomst waar het bestuur
niet zo veel vertrouwen uit haalde. Er lijkt nu echter toch
iets te bewegen vanuit de gemeente, de barbezetting is
aangepast en uitgebreid en men krijgt er ook meer
beheerstaken bij. De pinautomaat is inmiddels
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geïnstalleerd en als resultaat van onze aanhoudende
klachten over onder andere de hygiëne van kleedkamers
en douches is er deze zomer groot onderhoud gepleegd:
nieuwe vloeren, plafonds en douches. Ook is het
volleybalmateriaal samen met Switch geïnspecteerd en als
resultaat worden er nieuwe netten geleverd waarbij ook
het ophangsysteem wordt verbeterd.

Switch Sponsors

Aspiranten naar het voorbereidingstoernooi bij Trivos in
Wijchen
Op zaterdag 24 augustus a.s. organiseert Trivos in Wijchen
een voorbereidingstoernooi. De aspirantenteams MB1,
MC1, MC2 en MC3 nemen hier aan deel.
Nieuwe volleybalschoenen nodig? Kom dan naar de
Mizuno Testdagen bij Huisman Sport in Huissen.
Op zaterdag 17 en zaterdag 24 augustus van 9.30 tot 17.00
uur organiseert onze sponsor Huisman Sport
in Huissen volleybalschoenen-testdagen in
samenwerking met Mizuno. Tijdens deze
zaterdagen krijgen de
Switchleden 10% korting op de
schoenenaankoop plus een paar
gratis Mizuno volleybal kousen en 20%
korting op kleding aankopen.
Finale Switch-Beachcompetitie op zondag 25 augustus
Tijdens de Kick Off dag van SC Millingen en Odio worden
op zondag 25 augustus op
Sportpark De Hove de
kruisfinales en finale van de
Switch Beachcompetitie
gespeeld. Voor het eerst dit
seizoen werd een echte
competitie georganiseerd
waaraan totaal 14 teams
verdeeld over 2 poules deelnamen. De wedstrijden
beginnen zondag na het middaguur, kom dus genieten
van deze sportieve activiteiten van de Millingse
sportverenigingen omlijst door muziek van Feest DJ Jos.

Activiteiten Sponsors

DELA NK Beach
Onze Switchbeachtoppers zijn natuurlijk mooi om naar te
kijken, maar als je de top van Nederland wil zien moet je in
het weekend van 23 t/m 25 augustus naar The Hague
Beach Stadion te Scheveningen. Als Beach promotor heeft
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Switch de beschikking over 10 vrijkaarten voor de
finalewedstrijden op zondag 25 augustus. Vanaf 14.00 uur
zijn wij welkom voor een drankje in The Hague Beach
Stadium. Geïnteresseerd? Stuur dan vóór 19 augustus een
mailtje naar PR@switch87.nl en wij zorgen voor de
aanmelding. Wellicht leuk om voor een upgrade te gaan
(cadeau-tip?)
naar VIP of
Court Seat.

Activiteiten Sponsors

Lange Mannen spelen EK Volleybal in Nederland!
Van 13 t/m 23 september komt Oranje in actie op het Europees
Kampioenschap Volleybal. De Lange Mannen spelen vijf
poulewedstrijden in eigen land. Het EK vindt om de twee jaar plaats. Deze
editie belooft erg bijzonder te worden, want het toernooi wordt door
maar liefst vier landen georganiseerd: Nederland, België, Slovenië en
Frankrijk. De 24 deelnemende landen zijn ingedeeld in vier poules van zes,
elke poule komt in een ander land in actie. De wedstrijden in poule D in
Nederland, waarin de Lange Mannen ook ingedeeld zijn, worden in
Rotterdam en Amsterdam gespeeld. Na de poulefase begint de knockoutfase, die ook deels in Nederland plaatsvindt. In het Omnisport in
Apeldoorn worden twee achtste finales en één kwartfinale gespeeld. De
halve finales vinden plaats in Ljubljana (Slovenië) en Parijs. Het brons, zilver en goud wordt
verdeeld in Parijs. Kijk op onze site voor meer info.
Speelschema Lange Mannen EK Volleybal 2019 Poule D
Locatie

Dag/tijd

Wedstrijd

Ahoy Rotterdam

Vrijdag 13 september - 20.00 uur

Nederland – Montenegro

Zaterdag 14 september – 16.00 uur

Oekraïne - Nederland

Zondag 15 september – 16.00 uur

Nederland – Polen

Dinsdag 17 september – 20.00 uur

Estland – Nederland

Woensdag 18 september – 20.00 uur

Nederland – Tsjechië

Sporthallen Zuid Amsterdam
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