Hallo allemaal,
Hier een stukje van mij in de spo(r)tlight. Ik ben Erik Boere, 14
jaar en speel in jongens A. Ik speel al ongeveer 6 jaar bij DVC en
heb het zeer naar mijn zin. Ik ben in de mini’s begonnen en
daarna steeds doorgestroomd. Tot en met de B heb ik altijd met
meiden gespeeld en dat vond ik erg leuk en gezellig vooral toen
Dian (mijn nichtje) in mijn team kwam. Maar ook met alle andere
meiden (Tara, Bente, Roxy, Amber enz.) kon ik het goed vinden
want ik kon ze van school of van toen we in de mini’s
volleybalde. Toen ik in de B speelde werd er aan mij gevraagd of ik mee wilde trainen bij
jongens B dat vond ik heel erg leuk en dat heb ik toen ook gedaan. En dit jaar ben ik
doorgestroomd naar jongens A, dat vond ik ook heel erg leuk want toen kon ik voor het eerst
ook met en tegen jongens spelen. Met de jongens en de trainers hebben we het erg gezellig
en doen we het best goed want we zijn 2e in de competitie geworden. Ik hoop dat het
volgend jaar ook weer zo goed gaat en dat ik weer veel mag leren.
Vorig jaar voorjaar heb ik van DVC
een oud volleybal net gekregen om
bij ons in de tuin te hangen zodat ik
mijn broers kan inmaken met
volleybal. Maar daar stond natuurlijk
wel wat tegen over. Daarom is de
jeugd van DVC bij ons komen
volleyballen en dat was erg gezellig.
Zo ook afgelopen woensdag (18-418) het was veel te heet in de
sporthal dus Anne vroeg of we niet bij ons buiten konden volleyballen nou dat was geen
probleem. Dames vier was natuurlijk jaloers en kwam ook mee ballen. Het werd een
gezellige avond buiten sporten.
Nu stop ik ermee allemaal tot ziens in de sporthal.
Groeten Erik

