Kalender REBO Woningmakelaars/Rebelle
augustus/september
week 35: Start zaaltrainingen
In de week van 29 augustus t/m 2 september starten de zaaltrainingen van alle senioren-, jeugd- en
miniteams. Wanneer je precies traint staat vermeldt bij te teamindeling die op de website te vinden is.
4 september: Open F1 Beach toernooi
Als afsluiting van het beachseizoen organiseert de beachcommissie een beachvolleybaltoernooi met als
thema: F1. Er zal gevolleybald worden van 10.00 uur tot 15.00 uur. Daarna kan de Grand Prix van
Zandvoort gekeken worden in de kantine van Gelre. Na de Grand Prix zal de BBQ aangestoken worden en
kun je voor €10,- een hapje mee-eten. Inschrijven kan via onderstaande link:
https://rebomakelaarsrebelle.nl/aanmelden-f1-toernooi
10 september: Openingstoernooi
Op zaterdag 10 september zal het jaarlijkse openingstoernooi weer georganiseerd worden. Zet hem vast in
je agenda! Het schema is bijna rond en zal dan gedeeld worden. Heren 1 speelt tegelijk met het
openingstoernooi de voorronde van de Nationale beker. Kom jij ze aanmoedigen?
11 september: Heya, Suna, Kusa Toernooi
In het kader van het WK volleybal voor vrouwen organiseert de WK-commissie een toernooi met Japans
tintje. Er zal eerst gespeeld worden in de zaal (Heya), vervolgens trekken we de zaalschoenen uit om de
competitie te hervatten in het zand (Suna) en het laatste gedeelte van het toernooi wordt op gras gespeeld
(Kusa). We spelen alle onderdelen 4 tegen 4 waarvan er in elk team in ieder geval 1 dame en/of jeugdlid
moet zitten. Schrijf je snel in via onderstaande link want vol = vol: https://forms.gle/WVa5gnTDzhzE4faT7
15 september: Spelregel-avond (alle leden) en ouderavond voor mini’s en jeugd
Op 15 september schaven wij graag jullie kennis van de spelregels even bij. Het is verstandig om hierbij
aanwezig te zijn aangezien alle senioren ingedeeld zullen worden om te fluiten. Hiervoor is het behalen van
de spelregeltoets vereist. Daarnaast wil de TC van de jeugd en mini’s de ouders uitnodigen voor een
informatieavond. Daar zullen alle belangrijke zaken voor komend seizoen besproken worden.
16 en 17 september: Start competitie
Voor enkele teams start de competitie al op 16 of 17 september. Hou dus goed de nevobo-app in de gaten
of kijk op: Vereniging Rebo Woningmakelaars Rebelle - Volleybal competitie - Volleybal.nl
23 september: Openingswedstrijd WK
Van 23 september t/m 15 oktober zal het WK damesvolleybal plaatsvinden in Nederland. Op 23 september
willen wij jullie uitnodigen om gezamenlijk de openingswedstrijd van het WK te kijken in Grand Café
Theothorne. Het gaat om de wedstrijd Nederland – Kenia om 20.00 uur.
24 september: Wandeltocht (Nationale Diabetes Challenge)
De Nationale Diabetes Challenge (NDC) is een beweegprogramma van de Bas van de Goor Foundation. Wij
organiseren op de ‘sluitingsdag’ van deze nationale Challenge onze eigen wandeltocht om dit initiatief aan
te moedigen. Meer informatie over de Bas van de Goor Foundation vinden jullie hier: Sportief met diabetes
- Bas van de Goor Foundation (bvdgf.org)
30 september: Japan – Brazilië
Op vrijdag 30 september neemt Japan (gastland van de gemeente Rheden) het op tegen Brazilië in het
Gelredome. Wij als vereniging hebben voor alle leden een kaartje voor deze wedstrijd en jullie mogen ook
nog een introduce meenemen. Vervoer is op eigen gelegenheid.

