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Beste leden van AMVJ Martinus,
Hierbij een speciale lente editie van de nieuwsbrief vol interessante informatie over:


H2 kampioen



Ballen krijgen een “tweede leven”



Actie Enjoyn!



Het gezicht achter actie Enjoyn



Volop spanning in de seniorencompetitie



Het wedstrijdschema

Niets meer aan te doen……
AMVJ-Martinus H2 is kampioen! Omdat naaste belager Spaarnestad maandagavond een punt verspeeld
heeft in hun wedstrijd tegen Niemand H1, is H2 onbereikbaar geworden en dus kampioen in de Derde
klasse D. Voor de derde keer in 6 jaar tijd laten de kampioenen hiermee zien, teveel kwaliteiten te hebben om in de derde klasse te spelen. Helaas zijn ze de afgelopen jaren niet in staat geweest zich te
handhaven in de tweede klasse. Het is een mooie uitdaging om hier verandering in te brengen.
Van harte gefeliciteerd en veel succes volgend jaar!

Heren 4?
Nee, de volleyballers op de foto zijn niet ons nieuw Heren 4 team!
Martijn Storm, een voormalig vrijwilliger van
AMVJ en Martinus doet vrijwilligerswerk in dierentuinen. Zo nu en dan zoekt hij naar nieuwe
speeltjes voor onder andere de apen.
Op zijn verzoek of wij nog oude, kapotte volleyballen hadden, verleenden wij dan ook graag
onze medewerking. Zo krijgen onze afgeschreven ballen toch nog een 'tweede leven'.
De apen vermaken zich prima zo te zien en wellicht dat ze zich toch bedenken en aanmelden als
nieuw lid voor ons Heren 4!

ACTIE ENJOYN!
Na de fusie van een paar jaar geleden zijn de verschillende structuren goed op elkaar aangepast en kunnen we gerust zeggen dat er een nieuwe vereniging aan het ontstaan is die de beste elementen van beide
verenigingen in zich heeft. Nu is het tijd om door te pakken.
Deze mooie volleybalvereniging wordt momenteel gerund een groep
vrijwilligers. En die doen dat met veel passie en enthousiasme. Maar
het is ook duidelijk dat er taken zijn die niet of niet voldoende kunnen
worden uitgevoerd.
Gaat het dan zo slecht met de vereniging? Nou nee, maar zaken kunnen dus wel beter en dat zal weer bijdragen aan een toename van het
plezier en hopelijk ook de prestaties.
Daarom hebben een paar oud-voorzitters van AMVJ en Martinus de
handschoen opgepakt en hun hulp aangeboden aan het bestuur. Het
doel is om te werken aan plannen en nog meer structuur en bovenal het helpen werven van vrijwilligers
om daar uitvoering aan te geven.
Daarom zouden we leden en ouders van leden willen aansporen (Engels: enjoin) zich aan te sluiten
(Engels: join) om meer plezier (Engels: joy) te maken door zaken beter te organiseren. KORTOM ACTIE ENJOYN!
Wat hebben we tot nu toe gedaan
In september is er al eens een lijstje met mogelijke actiepunten gemaakt. Dat was het vertrekpunt voor de
werkgroep. Dat lijstje is gestructureerd en er zijn prioriteiten aan gegeven.
Daarnaast is er gekeken naar de sterktes en zwaktes van onze vereniging. Zoals gezegd, daar kwam uit
naar voren dat er veel zaken al best goed gaan. Maar ook dat we nog zaken hebben om te verbeteren of
zelfs kansen die we niet moeten laten liggen.
Wat gaat er gebeuren
Elders in deze nieuwsbrief worden jullie voorgesteld aan Frans Verweij, een derde oud-voorzitter die zijn
bijdrage graag wil leveren. Hij zal samen met enkele andere leden die hun hulp hebben aangeboden, contact leggen met de leden en ouders van leden om samen te kijken hoe er invulling gegeven kan worden
aan de taken die te doen zijn.
Daarnaast ligt er een concreet voorstel om op korte termijn een opstartcursus te laten geven aan (ouders
van) leden van onze vereniging om de basisprincipes rond coachen en trainen onder de knie te krijgen.

Dit is het gezicht van Actie Enjoyn!
Eerder hebben we de Actie Enjoyn! aangekondigd: met meer vrijwilligers erbij kunnen we de club beter laten draaien en meer plezier hebben.
Van essentieel belang is het, dat iemand nieuwe vrijwilligers gaat werven en
bestaande vrijwilligers ondersteunt. Het bestuur is er in geslaagd Frans Verweij aan te trekken om deze belangrijke taak uit te voeren. Frans is jarenlang
voorzitter van Martinus, een van de voorlopers van onze club, geweest en
kent dus het klappen van de zweep. Hij zal na zijn vakantie trainingen en
wedstrijden bezoeken om zo leden, ouders van leden en trainers/coaches te
leren kennen.
Dus als je dit gezicht ziet en je hebt vragen hoe jij een bijdrage aan de vereniging kunt leveren, kun je hem
aanschieten of mailen naar enjoyn@vvamstelveen.nl.

Volop spanning in de seniorencompetitie
Met nog enkele wedstrijden te gaan, beleven bijna alle seniorenteams van
AMVJ-Martinus nog spannende tijden. Met uitzondering van H2 moeten
alle teams nog flink aan de bak om zich te handhaven, resp. promotie/
degradatie-wedstrijden te ontlopen. H3 heeft daarbij de grootste uitdaging.
D1 (Eerste klasse B) kon het pas geleden tegen het hoger geplaatste Albatros niet redden maar er werden belangrijke overwinningen geboekt op
mede-degradatie kandidaten Spaarnestad en Move. Na de eerste competitiewedstrijden met 4-0 te hebben verloren, lijkt dit jonge team een overtuigende eindsprint in te zetten. Daarmee zou degradatie
(plaatsen 11 en 12) of zelfs p/d-wedstrijden (plaats 10) kunnen worden ontlopen.
In de tweede klasse E is D2 met een flinke inhaalrace bezig. Er werd 3 keer op rij gewonnen. Moet wel het
effect zijn van hun (inval)trainer. Met nog 4 wedstrijden te gaan, hebben ze alles in eigen hand om zelfs
nog in de middenmoot te eindigen. De nummers 11 en 12 degraderen.
Het gepromoveerde D3 doet het redelijk goed in de tweede klasse D. Met nog 4 wedstrijden te gaan staan
ze op een veilige, maar gedeelde 10de plaats met 1 wedstrijd minder gespeeld dan Spaarnestad. Met
winst in de laatste 2 wedstrijden op teams die boven hun staan, is D3 in de winning mood. Dat zullen ze
ook hard nodig hebben als ze hun laatste wedstrijden spelen tegen de huidige nummers 1, 3, 4 en 7.
In de eerste klasse heren B heeft H1 zich inmiddels zo goed als veilig gespeeld. Het beeld vertekent wat
door een verschil in gespeelde wedstrijden, maar de uitgangspositie is gunstig. De nummer 10 in deze
klasse speelt p/d-wedstrijden.
Bij H2 is de spanning om voor de derde keer in 6 jaar tijd kampioen te worden in de derde klasse D, geweken. Van de 2 kampioenskandidaten heeft Spaarnestad afgelopen maandag 1 set verloren tegen Niemand. Daardoor is ons H2 onbereikbaar geworden. Gefeliciteerd, kampioenen!
In een bijna uitzichtloze situatie zit H3. De spelers profiteren (nog) niet van een behoorlijke trainingsopkomst en hard werken met een bezielende trainer. Gelukkig werd de laatste wedstrijd met 4-0 gewonnen
(5 punten). Zulke overwinningen zijn ook nog nodig in de resterende 3 wedstrijden om de veilige 10de
plaats te bereiken.
Kijk voor alle standen, uitslagen en programma op de website van de Nevobo (https://www.volleybal.nl/
competitie/vereniging/CKL7M4B?activetab=teams).

