
MB1 PAKT 1e PLAATS! 

 

Begin december zijn onze meiden van 

MB1 geëindigd op de eerste plaats van 

hun poule! Hiervoor moesten ze 

minimaal 2 punten halen tegen VV 

Utrecht. Bij een stand van 1-1 kregen de 

nagelbijtende toeschouwers een 

spannende derde set voorgeschoteld die 

uiteindelijk door Bourgondië werd 

gewonnen. Gefeliciteerd meiden! 

 

 

 

 

 

 EERSTE SPEELDAG ZIT ER OP 

Afgelopen week vonden de eerste speeldagen van dit jaar plaats. Er was genoeg te 

beleven in onze sporthal. Van Dames 1 die op koers liggen voor het kampioenschap, tot 

onze CMV nivo 5 die ook weer een thuiswedstrijd hadden. Dit zijn de uitslagen:  

Heren 1-UVV/Sphynx 0-4, Dames 1-Taurus 3-1, Dames 2-Vives 0-4, Heren 3-Vives 1-3, 

Meisjes B-SVB 2-2, Jongens C-VCV 2-2, Meisjes C-Go’97 1-3, CMV N5-Musketiers 3-0. 

Op vrijdag speelde Heren 2 al hun wedstrijd en verloren met 3-2 bij Bevoc. Onze 

recreanten competitieteam speelde gelijk. Het werd 2-2 in Bodegraven bij VSTS.  

 

 

 

BESTE WENSEN 2020 

Wij willen eenieder van jullie een gezond 

en sportief 2020 toewensen. We hopen 

op een jaar vol sportieve successen maar 

natuurlijk ook gezellige momenten met 

elkaar binnen en buiten de lijnen. Dit 

jaar hopen we samen met jullie een paar 

leuke activiteiten te kunnen 

organiseren. Zo willen we graag een 

thema avond organiseren in februari of 

maart met muziek en een pubquiz. 

Verder komt de Jantje Beton actie er 

weer aan en hebben we eind van het 

seizoen ons jaarlijks jeugdkamp (zie 

elders). Ook zoeken we nog naar een  

besteding voor de opbrengst van de 

Grote Clubactie. Dus…heb je een leuk 

idee of wil je ons helpen met 

organiseren zoek dan even contact met 

de activiteitencommissie. 

Onze hoofdsponsors (klik voor meer info):       Meer informatie op onze website: 

                        www.bourgondie.net 

Volg ons op: 

 

CMV TOERNOOI LEERSUM 

Afgelopen zaterdag speelde onze CMV’ers 

hun eerste toernooi van het jaar in de 

Binder in Leersum. Bourgondië was met 4 

teams aanwezig onder leiding van Marcel, 

geassisteerd door James en Rick.  

 

Bourgondië 4 (N2) 7e plaats          

Bourgondië 3 (N3) 10e plaats             

Bourgondië 2 (N4) 3e plaats         

Bourgondië 1 (N4) 2e plaats                         

Al met al weer een gezellige dag met onze 

CMV’ers en hun ouders/begeleiders.  

 

  

De activiteitencommissie bestaat uit 

Jildou de Boer (D1), Rens Tanis (H1) en 

Férenc Hutjens (H3).  O.a. te bereiken 

via  activiteiten@bourgondie.net 

Bourgondië 

Januari 2020 

https://www.kaashuisdorestad.nl/
https://www.si-no.nl/
http://www.bourgondie.net
mailto:activiteiten@bourgondie.net


JEUGDKAMP 2020 

Na een erg gezellig en sportief jeugdkamp in september vorig jaar, 

heeft de kampleiding niet stilgezeten. Het volgende jeugdkamp staat 

alweer gepland en wel in het weekend van 26 t/m 28 juni 2020. Deze 

keer vindt het kamp plaats in Amerongen. Nadere informatie over het 

kamp, uitnodigingen, etc. volgen vanzelfsprekend ruim op tijd. Maar 

noteer deze datum alvast in je agenda, zodat je erbij kunt zijn! Heb je 

vragen over het kamp, mail dan naar jeugd@bourgondie.net of neem 

contact op met Esther of Paul.  

 

Kampleiding gezocht! Goed nieuws voor iedereen die te oud is om mee 

op kamp te gaan: we zijn nog op zoek naar kampleiding! Dit mogen 

zowel trainers, ouders als leden van de vereniging zijn. Onze voorkeur 

gaat uit naar personen die ook actief betrokken willen zijn bij de 

voorbereidingen van het kamp. Geef je op via:  jeugd@bourgondie.net. 

Groetjes, de kampleiding 😊  

 

 

 

 

 

 NJOK 2020 

Op zaterdag 4 januari jongstleden vonden de voor-

ronden van de Volleybaldirect Open (Nederlandse 

Open Jeugdkampioenschappen) plaats. Bourgondië 

was gastvereniging voor zo’n 10 jeugdteams. Van de 

420 teams die op deze dag streden gaan er 200 door 

naar de halve finales op 15 februari a.s. 

 
Ook dan zal Bourgondië weer gastvereniging zijn, dus 

kom vooral kijken en aanmoedigen.   

  

daarmee ook de allerlaatste thuisdag van 2019!  

Op zaterdag 7 december 2019 zullen bijna al onze  

teams nog een keer in actie komen. De laatste 

thuisdag        

willen we graag afsluiten met zoveel mogelijk  

gezelligheid en publiek. Dus, bekijk snel het 

speelschema 

en wees welkom in onze mooie Sporthal 

Mariënhoeve.                                                                De 

kantine is geopend en wordt bemand door onze 

eigen                                                 vrijwilligers…er zijn 

heerlijke broodjes en een breed                                                    

assortiment (warme) dranken verkrijgbaar. 

   UIT DE OUDE DOOS 

Onze vereniging bestaat alweer 52 jaar. Ooit begonnen op een 

betonnen vloer van de Cothense vriescentrale zijn we via de Frankenhal 

en (vanaf 1973) de Vikinghal beland in de Mariënhoeve.  Hierboven een 

foto van Heren 1 uit de oude doos van Johan. Deze dateert uit 

december 1974. De heren werden toen kampioen in hun klasse. Heb jij 

nog leuke foto’s of feitjes? Deel ze vooral met ons… 

 

  

 

Onze hoofdsponsors (klik voor meer info):       Meer informatie op onze website: 

                        www.bourgondie.net 

Volg ons op: 

 

INZETROOSTER 

 
Sinds september vorig jaar werken we met het 

programma Inzetrooster om de bardiensten voor onze 

vereniging te organiseren. Het programma en de app 

zijn zowel door bestuur als onze leden/ouders goed 

ontvangen. Overzichtelijk en handig in gebruik. Met de 

herinnering die je voor je bardienst via de mail 

ontvangt wordt voorkomen dat deze wordt vergeten. 

Voor de tweede helft van het seizoen zijn nog een flink 

aantal openstaande diensten, zowel onervaren en 

ervaren diensten. Voor leden die nog geen, of niet 

voldoende diensten gedraaid hebben is het nog steeds 

mogelijk om in te schrijven via deze inlogknop. Voor 

de duidelijkheid: Het is volgens het reglement 

verplicht om per actief lid minimaal 2 x 2 uur 

horecadiensten per seizoen in te vullen. Bij het niet 

invullen van de diensten zal er €75,- extra aan 

contributie geïncasseerd worden. Voor vragen kun je 

terecht bij Patrick van Merrienboer via 

secretaris@bourgondie.net  

 

  

 

Mocht je je nog niet op voldoende diensten hebben 

ingeschreven het dringende verzoek om waar 

mogelijk op de diensten in te schrijven voor 15-01-

2020, daarna worden de diensten ingedeeld en ben je 

zelf verantwoordelijk voor invulling van de diensten. 

 

 

 

 

 

 


