
 

 
Hallo jeugdleden, coaches en ouders van Peelpush jeugd, 
 
Het nieuwe seizoen (2022-2023) staat op het punt te beginnen. 
Middels deze brief willen we jullie op de hoogte stellen van enkele belangrijke data, zodat 
jullie en/of jullie ouders deze reeds op de kalender kunnen zetten.  
 
We kijken er naar uit om jullie weer in de zaal te bewonderen. 
Omdat de schoolvakanties dit jaar laat eindigen, start het (oefen) seizoen zelfs voor enkele 
teams nog op jullie laatste vakantiedagen.  
Daarom hieronder enkele belangrijke datums, waarop we jullie weer in de sporthal “De 
Korref” verwachten: 
 

 Zaterdag 3 sept: N4-N6, oefenprogramma in de ochtend te Panningen  

 Zaterdag 3 sept: MC2 oefenwedstrijden in de middag te Panningen  
 

 Woensdag 7 sept: START TRAININGEN (zie jaarkalender in de bijlage.) 
 

 Donderdag 8 sept: Kleding passen + uitgifte jeugdteams (Tijden komen op de website) 
 

 Zaterdag 10 sept: Ouderbijeenkomst/Intro (nieuwe) jeugdleden, Kantine de Korref 10 uur. 
o AUB doorgeven ofdat je wel/niet komt met 1 of 2 personen! 

 
 Zaterdag 10 sept: MB2/MC2 oefenwedstrijden te Sevenum 

 
 Woensdag 14 sept: 1e Kaderbijeenkomst – speciaal voor coaches / trainers jeugd seizoen ’22-‘23  

 

 Zaterdag 17 sept: AANVANG COMPETITIE ABC jeugd (check mijn volleybal app) 
 Zondag 18 sept: AANVANG COMPETITIE CMV Niveau 4-6 jeugd (check mijn volleybal app) 

 Zondag 18 sept: AANVANG 1e TOEROOI Niveau 3 jeugd (Toernooi tijd en plaats, later bekend) 
 

 Zaterdag 24 sept: SEIZOEN KICKOFF jeugd van 9.00 tot 13.00 uur  
 Alle jeugdteams worden gekoppeld aan een Dames 1 of 2 of Heren 1 speler, 
 Teamfoto’s maken voor de website met coaches + speler dames 1 of 2 of heren 1, 
 Teambuilding: Grote Club Actie - Geld inzamelen voor jeugdactiviteiten (o.a.Kamp )  
 Volleyballen met je team en selectiespelers, 
 Gezamenlijk afsluiten met wat lekkers 

 
Houd de peelpush website, mail en of team whatsapp in de gaten voor de laatste details, tijden, maar ook evt. afgelastingen. 

 
Hopelijk zijn jullie net zo enthousiast om weer te starten met volleyballen. 
Door aanwezig te zijn bij bovenstaande data, kunnen spelers, coaches en ouders elkaar 
ontmoeten en reeds teamafspraken en whatsapp groep maken. Voor tijdige en goede 
communicatie over dit nieuwe volleybal seizoen. 
 
Tot snel in de sporthal en een sportief seizoen gewenst,  
Jeugd Commissie Peelpush 
 
 
Bijlagen: 

 Jaarkalender – incl. trainingsdagen + tijden 
 Informatieboekje Peelpush jeugd – Wat verwachten we van elkaar.   

Aanvang seizoen 2022-2023, belangrijke data/info Peelpush Jeugd  


