Devoko trainingen mini’s even in het teken van Sint.

Vrijdag 2 december was er een super verrassing voor de mini leden van volleybal vereniging Devoko
uit Denekamp. De zaal waar normaal vrijdags de volleybalnetten klaar staan voor de training was nu
omgetoverd naar een heuse pieten parcours.
Maar daar bleef het niet bij…. Er kwamen ook echt pieten erbij.
Sinterklaas had 3 super sportieve zwarte pieten naar onze vereniging gestuurd om de trainers een
handje te helpen met de uitleg en om hun te begeleiden met het pieten parcours.
Om drie uur startte niveau 5 en 6. Het was een dolle boel want nu moest Johan hun trainer als eerste
het parcours afleggen. Onder luidde aanmoediging ging het hem prima af en kreeg hij vervolgens als
beloning zijn wel verdiende pietendiploma.

Daarna werden de kinderen in groepen verdeeld en mochten ze elk onderdeel van het pieten
parcours oefenen. Tussen door werd er nog een keer door de zwarte pieten pepernoten getrakteerd.
Als extra verrassing werden ook de winnaars niveau 5, 6 en C van de verkoop van de
bakleverworsten bekent gemaakt.
Voor het eerst werd het dit jaar per niveau gedaan en er waren bijzondere cadeaus te winnen. De
cadeaus waren afkomstig van Myrthe Schoot een bekende Nederlandse volleybal speelster. Er zaten
zelf items bij die gedragen waren tijdens de olympisch spelen.
Bij niveau 5 was de gelukkige winnaar Julia Wiefferink.
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Tess Aveskamp van niveau 6 en Lara Horsthuis van de C jeugd.

Om half vijf was het de tijd voor de aller jongste leden van devoko. Niveau 1 en 2. De meisjes waren
blij verrast en onder de indruk van onze drie sportieve zwarte pieten. Ze vergaten zelfs soms om met
de oefeningen bezig te zijn. Halverwege de training werk ook hier even een pauze ingelast en
smikkelden de meisjes van de heerlijke pepernoten die de pieten uitdeelden.

Daarbij kwam ook nog eens de uitreiking van de winnaars van de verkoop van de bakleverworsten.
Van niveau 1 is dit Jolien Steghuis en Evi Weusthof had de meeste bij niveau 2 verkocht.

Tegen half zes kwamen de laatste twee niveaus. Deze meisjes waren ook dol enthousiast om samen
met de zwarte pieten hun best te doen om een zo goed mogelijk hulppiet te worden. Niveau 3 en 4
trainen normaal 1,5 uur en halverwege werd wederom een pauze ingelast voor de wel verdiende
pepernoten van de zwarte pieten.

En natuurlijk de uitreiking van de winnaars van de bakleverworsten. Daarbij werd ook nog een
bijzondere prijs uitgereikt want de winnaar van niveau 4 had ook de meeste worsten verkocht van
alle mini’s van devoko.

De winnaar van niveau 3 is Pien Nijhuis maar de grootste prijs ging naar Amke Vollenbroek van
niveau 4.

Alle winnaars van harte gefeliciteerd.
Als extra traktatie was er nog een speciale sinterklaasdonut geregeld afkomstig van Euro Pastry uit
Oldenzaal. Namens alle kinderen bedankt voor deze lekkernij.

Voor niveau 1, 2, 3 en 4 was er nog een speciale pietendiploma.
Meiden, zwarte pieten, ouders en trainers bedankt voor jullie enthousiaste inzet en voor het laten
slagen van deze gezellig middag op naar volgend jaar.

