
ALBATROS THUIS IN ACTIE

AGENDA
De jongens van het tweede spelen tegen de studenten van UvO. Albatros ver-
loor nog maar 2 van de 24 sets dit seizoen. UvO won er nog maar 5 van de 17. 
Krijgen de studenten van UvO alleen een kater van Ruk & Pluk (stamcafé) of 
ook van de wedstrijd? Juist. We weten allemaal het antwoord al.

Netzo staat dik bovenaan, Heren 6 met 0 punten duidelijk niet. Tip, ga hier als 
eerste even kijken. Juich onze mannen naar de eerste set winst! De wedstrijd 
duurt vast niet heel lang. 

Armixtos staat onderaan en Dames 4 zal er alles aan doen om ze daar ook te 
houden. De yell ‘Hup groen’ doet altijd denken aan de woorden van Herman 
Finkers: “Een stoplicht springt op rood, een ander weer op groen. In Almelo is 
altijd wat te doen.” Of heeft niemand daar last van?

Onze mannen hebben de punten hard nodig tegen de Cavia’s. Volgens de 
prognose wordt het een vijfsetter. Wij denken dat minimaal 1 team wint, maar 
echt.

De nummer 6 tegen de nummer 4. Ook hier wordt een vijfsetter verwacht. 
Heren 4 moet iets doen om van de onderste plek af te komen, winnen zou 
volgens onze analyse bijvoorbeeld wel een oplossing kunnen zijn. Idee?

De studenten van UvO krijgen sowieso een kater als het aan Dames 6 ligt. 
Onze vrouwen zijn opweg naar het kampioenschap. De nummer 5 in de poule 
mag geen probleem zijn en kan het verlies straks wegdrinken (met water).

Na overwinning van vorige week op Dames 4, moet nu weer hard gewerkt 
worden om de Cavia’s te verslaan. Vorige week eindigde de wedstrijd met 
een dansje op het Leidseplein. Wat wordt nu de eindbestemming?

De nummer 4 tegen de nummer 5, het zal spannend worden. Gelukkig kunnen 
de bezoekers na afloop met tram 9 weer naar Diemen.
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•  Quincy geeft op maandag training aan een CMV-, aspiranten- en senioren  
 groep. Samen met zijn training op donderdag, zijn dat wel zeven verschilende  
 teams! 

•  Amanda en Mila zitten tegenwoordig in het bestuur. Zij onderhouden externe  
 contacten zoals met Banne Sports, de kleding- en ballenleverancier. 
   

•  Albatros is met 10 CMV en 10 aspirantenteams de grootste jeugdvereniging  
 van Amsterdam. De teams trainen op maandag, donderdag en vrijdag. 

•  Volleyballen bij Albatros kan nu ook als je 5, 6 of 7 jaar bent! We hebben een  
 volleybalspeeltuin op de maandag van 16 tot 17 uur. 

•  Dit is het eerste papiertje sinds jaren! Geen idee waarom. Willen we meer? 

•  Dames 2 zingt voor elke wedstrijd tegenwoordig het refrein uit het clublied!  
 Kijk op Instagram voor de beelden en de hele tekst. 

•  MA1 heeft dit seizoen een set gewonnen met 25-01! 

ALGEMEEN BEKEND...?

ALBAVOLLEY


