
Nieuwsbrief 20-09-2021 
Start CMV seizoen 2021-2022 
 
CMV Competitie  

• 10 competitiedagen, van september tot en met april. Ieder team speelt een aantal wedstrijden, in 
toernooi vorm, tegen teams uit de eigen poule.  

• De competitiedagen zijn ingedeeld in rondes (2 competitiedagen = 1 ronde).  

• Een aantal weken/ tot minimaal een week van te voren zijn de speeltijden van één ronde bekend. Als 
team speel je 3 á 4 wedstrijden op één competitiedag, die op 1 dagdeel zijn gepland,  of ’s ochtends of 
s’ middags.  

 
CMV Competitie & Corona Maatregelen  
Voor de CMV competitie is er geen éénduidig beleid of protocol waarin geldende maatregelen zijn 
beschreven. De maatregelen van de locatie waar een toernooi plaats vindt zijn leidend en mogelijk 
afhankelijk van de faciliteiten die een locatie bezit.   
Zodra er informatie vanuit de organiserende vereniging bekend is wordt deze doorgegeven via de 
groepsapps van alle teams.  
 
Ieder team heeft een eigen team pagina op de website van onze vereniging.  
Deze pagina’s zijn via www.rowi-volley.nl te vinden onder het kopje Competitie > Mini’s.  
Via deze teampagina delen wij de volgende informatie met jullie:  

• Teamindeling  

• Wedstrijdkalender (deze is voor heel seizoen 2021-2022 al toegevoegd of de team pagina’s) 

• Speelschema’s (tijden en indeling van de zaal per competitiedag) 

• Uitslagen (na 2 competitiedagen volgt er een tussenstand.  

• Spelregels  
 
Wij dragen er zorg voor dat alle ouders van spelers toegevoegd worden aan een groepsapp.  
Deze groepsapps gebruiken we om op een snelle manier informatie aan jullie over te dragen.  
Daarnaast kunnen de apps gebruikt worden om onderling zaken af te stemmen of u zoon/ dochter af te 
melden voor een competitiedag of training.  
 
2x per jaar bekijken wij als kader de teamindeling. Halverwege het seizoen, in januari, kunnen wij hier 
wijzigingen in aanbrengen zoals doorstromen naar een ander niveau/ een nieuw team inschrijven of een 
team terug trekken.  
 
Wat kunt u van ons verwachten 

• Rowi verzorgt shirt, shirt tas, spelerskaarten, een bal om in te spelen.  

• Wij staan als kader in contact met de bond en voorzien teams van de benodigde informatie.  

• Bij vragen kunnen jullie contact opnemen met Kim of Sandra.  
 
Wat verwachten wij van de spelers 

• Op tijd aanwezig & indien nodig tijdig afmelden (afmelden kan via de groepsapp) 
 
Wat verwachten wij van ouders/ verzorgers/ contactpersonen 

• Passend bij het wedstrijdshirt is het gewenst dat de spelers een rood broekje dragen. Kniebeschermers 
zijn niet verplicht, maar wel gewenst i.v.m. het duiken op de knieën.  

• Zorg voor goede (binnen)zaalschoenen.  

• Wij vragen ouders/ verzorgers/ contactpersonen om onderling het coachen/ tellen/ fluiten van de 
wedstrijden van het team op zich te nemen. Als hier behoefte aan is is er de mogelijkheid om bij 
de training aanwezig te zijn zodat wij u meer informatie kunnen geven over de spelregels e.d.  

• Indien gewenst kan er onderling met elkaar afgesproken worden om samen te rijden.  
  
 

http://www.rowi-volley.nl/

