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Volleyskoop September 2015Volleyskoop september 2015

Bestuursleden Auto van Oort/Rebelle
Functie: Naam: E-mailadres: Telefoon:
Algemeen Bestuur bestuur@avobrebelle.nl
Voorzitter Gerwin de Boer voorzitter@avorebelle.nl 06-50862130
Penningmeester Gerard Uenk penningmeester@avorebelle.nl 06-27894027
Secretaris Lianne Overgoor secretaris@avorebelle.nl 06-20230382
Technische Commissie Vacant tc@avorebelle.nl
Beachvolleybal Marianne van Voorbergen beach@avorebelle.nl

Inge van den Tillaard inge@leeman.eu 06-55751003
Wedstrijdsecretariaat Willy Willems willywillems65@kpnmail.nl 0313-477037

06-28975458
Activiteiten Commissie Daan van Gaalen activiteiten@avorebelle.nl 06-37341125
Public Relations Maarten van Raalte pr@avorebelle.nl 06-33674458
Sponsor Commissie Vacant
TC - CMV Jeugd Wilma van den Tooren wilma.v.d.tooren@hotmail.com 0313-450300

Marleen van den Tooren marleenvandentooren@hotmail.com 06-36312035
TC - ABC Jeugd Wessel van Lünzen wesselvanlunzen@msn.com 06-46608150
TC - Dames & Heren Bianca Liesting biancaliesting@gmail.com 0313-427736
Ledenadministratie Anja Wijnveld ledenadministratie@avorebelle.nl 06-55752298
Scheidsrechterszaken Alex de Kok minerva 25@hotmail.com 06-46469629
Zaalwacht Ed Wolff edwolff@upcmail.nl 0313-422803
Teller/LR-aanwijzer Anja Wijnveld a wijnveld@hotmail.com 06-55752298
Redactie Volleyskoop Alex de Kok minerva 25@hotmail.com 06-46469629
Materiaalcommissie Imme van der Lee imme lee@hotmail.com 06-45260670
Vertrouwenspersoon Janneke Klein-Nulent j.kleinnulent@gmail.com 026-4951676
Webmaster Edwin van Vliet webmaster@avorebelle.nl

Contributie Informatie
Categorie Lidmaatschap Verenigingscontributie NeVoBo-contributie Tweede training

per jaar per jaar per jaar
CMV Jeugd (jonger dan 12 jr) e84,50 e45,00 e60,00
ABC Jeugd (12 t/m 17 jr) e122,50 e86,00 e70,00
Senioren (18 jaar en ouder) e150,50 e105,00 e90,00
Recreanten (18 jaar en ouder) e138,50 n.v.t n.v.t

Alle bedragen worden verdeeld over vier betalingen.
De betaling volgens machtiging wordt in vier kwartalen gëınd:

contributie + competitie + 2e training 1e kwartaal juli t/m september eind september
contributie + competitie + 2e training 2e kwartaal oktober t/m december eind november
contributie + competitie + 2e training 3e kwartaal januari t/m maart eind februari
contributie + competitie + 2e training 4e kwartaal april t/m juni eind mei

Bij inschrijving als lid van Auto van Oort/Rebelle is e5,00 inschrijfgeld verschuldigd.
Opzeggen moet schriftelijk bij Anja Wijnveld, Spoorstraat 9a, 6953 BW Dieren

(of per e-mail aan: ledenadministratie@avorebelle.nl)

Opzeggingen uitsluitend schriftelijk per 1 december of 1 juni!
Voor vragen kunt u terecht bij de Penningmeester
— Alle bedragen en data onder voorbehoud —
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Voor jullie ligt de eerste Volleyskoop van het nieuwe seizoen. Zoals altijd weer 
goed gevuld met terugblikken op leuke activiteiten, uitnodigingen voor nóg meer 
actviteiten en veel belangrijke informatie. Dat laatste vergeten mensen helaas nog 
wel eens... Naast de website is de Volleyskoop namelijk hét middel om informatie 
naar de leden te brengen. Lees hem dus goed door en gooi hem niet te snel bij het 
oud papier! Hij is eventueel ook te downloaden van de website van de vereniging. 
Verer kan de Volleyskoop niet zonder jullie inbreng. Het zou ook maar 
een saai boekje zijn als er alleen maar belangrijke informatie in zou 
staan. Blijf dus van alles insturen naar minerva_25@hotmail.com. 
Dan wens ik jullie nu verder veel leesplezier. Deadline voor de volgende 
Volleyskoop is ZONDAG 15 NOVEMBER.
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Van de Bestuurstafel
De scholen zijn weer begonnen, de vakantie zit erop, de dagen worden weer 
korter. Één pluspuntje: het zaalvolleybalseizoen 2015-2016 is begonnen!

Openingstoernooi
Op 6 september is het seizoen geopend met het openingstoernooi. De eerste 
krachtmeting van de prestatieteams met anderen uit de regio. Een leuke 
volleybaldag met in de ochtend een clinic voor de kleinste jeugd en in de middag 
volleybal voor de volwassenen. Heren 1 en Dames 1 konden meteen hun nieuwe 
kleding tonen. Auto van Oort heeft Heren 1 in nieuwe kleren gestoken, Veldman 
Sport deed dat bij Dames 1. Speciaal een bedankje voor onze oud-voorzitter 
Aldert Boonen die de middag aan elkaar kletste en Anna van Vliet voor het 
bemannen van de kledingbeurs.

Verenigingsdag
Zaterdag 12 september was de verenigingsdag. Als Auto van Oort/Rebelle hebben 
we op Calluna onze vereniging aan Dieren laten zien. Een echt volleybalveld 
waar kinderen in aanraking konden komen met Volleybal. Shanna, Iris, Jemijn, 
en Dionne: top dat jullie daar je kunsten hebben laten zien en iedereen die dat 
wilde geholpen hebben met volleyballen.

Materiaalsponsor Veldman Sport gaat door
Het sponsorcontract met Veldman Sport is verlengd. Met Veldman Sport hebben 
we leuke afspraken gemaakt over de materialen die wij als vereniging en als leden 
in Velp kunnen aanschaffen met mooie kortingen. Daarnaast sponsort Veldman 
Sport Dames 1. Lees verderop hoe het werkt.

Beachvolleybalvelden
Toch nog even terugkijken. Het was wel even schrikken. Midden in ons 
beachvolleybal seizoen worden de beachvelden door de aannemer van de 
gemeente afgegraven en houdt het seizoen abrupt op. Ondanks goede afspraken 
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(zo dachten wij) kon dat toch gebeuren. Het lukte de gemeente ook niet om de 
velden binnen korte tijd weer speelklaar te krijgen. Wij zijn nu in gesprek met 
de gemeente over de geleden schade en dat zullen jullie in de eindafrekening van 
de beachcontributie terugzien. Ondanks dit ongemak zien de beachvelden er heel 
mooi uit. 1 mei starten we met het nieuwe beachseizoen en wij gaan uit van een 
supermooi complex.

Taken en verantwoordelijkheden
Met het nieuwe seizoen gaan er ook weer veel mailtjes rond met tellerslijsten 
en scheidsrechtersschema’s. Hierbij geldt het principe ‘veel handen maken ligt 
werk’. Loop daarom niet weg als iemand je vraagt, maar help elkaar. We hebben 
hierin allemaal een verantwoordelijkheid. Als er geen scheidsrechters of tellers 
zijn, kunnen de wedstrijden niet doorgaan!

ALV
Traditioneel houden wij in oktober onze Algemene Ledenvergadering. In deze 
Volleyskoop vinden jullie de agenda. Komt allen. Wij gebruiken die vergadering 
om terug te kijken naar afgelopen seizoen, maar ook om verder te kijken. Wat 
willen we op korte en op lange termijn? Er zijn nog enkele belangrijke vacatures 
te vervullen binnen de TC. Lijkt je dit wat, meld je aan bij het bestuur. Als 
intermezzo zal een ervaren spreker, en voor sommige een bekende, ons bijpraten 
of wat het woord ”VERENIGING” nou eigenlijk inhoudt.

Ik moet afsluiten. Wat wordt er toch veel gedaan binnen onze vereniging. Voor 
ieder wat wils. Zo ben ik het fantastische beachkamp vergeten. Je leest verderop 
het verslag. Ik wens jullie veel leesplezier.

Sportieve groet,

Gerwin de Boer
Voorzitter Volleybalvereniging Auto van Oort/Rebelle
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ALV: Uitnodiging & Agenda
Hallo volleyballer/-ster of ouder/verzorger van onze jeugdleden,

Aanstaande donderdag 15 oktober wordt weer de jaarlijkse Algemene Leden 
Vergadering gehouden van Volleybalvereniging Auto van Oort/Rebelle.

Natuurlijk zijn hiervoor de leden en vertegenwoordigers van onze jeugdleden 
uitgenodigd en wij zouden het erg fijn vinden als jullie aanwezig zouden willen 
zijn.

Op de vergadering worden belangrijke zaken voor onze vereniging besproken 
en worden besluiten genomen over de begroting en wordt de jaarrekening 
vastgesteld.

Wij hopen jullie te mogen begroeten op donderdag 15 oktober. De vergadering 
wordt gehouden in Zalencentrum Theothorne en start om 20.00 uur.

Je kan je aan- en afmelden of stukken aanleveren om aan de agenda toe te 
voegen via het volgende mailadres:

bestuur@avorebelle.nl

Met vriendelijke groeten,
Lianne Overgoor
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Agenda Algemene Ledenvergadering Auto van Oort/Rebelle 15 oktober 2015

Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Theothorne

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen ALV 2014

4. Verkiezing bestuur

 * Aftredend en niet herkiesbaar als Penningmeester: Bianca Pieper  

  Tegenkandidaten: Gerard Uenk

 * Aftredend en niet herkiesbaar als voorzitter TC: Nicole Pieper 

  Tegenkandidaten: Geen

 * Functie voorzitter Sponsorcommissie Kandidaat: Geen

5. Verslagen verschillende commissies

6. Financiën 2014 -2015

7. Verslag Kascommissie

8. Verkiezing nieuwe Kascommissie

9. Beleidsplan

10. Vaststellen begroting nieuw seizoen

11. Rondvraag

12. Sluiting

Tegenkandidaten voor de functie van voorzitter TC en Sponsorcommissie kunnen 
hun interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen aan bestuur@avorebelle.nl
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Voorstellen: Marleen van den Tooren
Hallo allemaal, 

Ik ben Marleen van den Tooren. Ik ben 22 jaar oud en woon in Dieren. 
Veel van jullie kennen mij als speelster van Dames 1 of trainer van CMV-N3.2, 
maar vanaf dit jaar ga ik ook Wilma helpen als mini-coördinator. Ik zal hier wat 
meer over mezelf vertellen.

Ik speel sinds mijn 11e bij Auto van Oort/Rebelle. Sinds 3 jaar speel ik in Dames 
1. Momenteel volg ik de opleiding Onderwijsassistent in Velp. Dit jaar ga ik 
training geven aan het team CMV-N3.2. Ik heb er heel veel zin in om Wilma te 
helpen. Als jullie nog wat willen weten mogen jullie dat altijd vragen.

Natuurlijk wil ik Corma ook bedanken dat ze alles zo duidelijk en overzichtelijk 
heeft over-gedragen. Hierdoor kon ik zonder problemen verder gaan met wat er 
allemaal nog gedaan moest worden.
 
Groetjes, Marleen
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Openingsfeest
Zaterdag 3 oktober geeft Auto van Oort/Rebelle het eerste openingsfeest ooit! 
Iedereen is bekend met het eindfeest op de laatste thuisspeeldag van het seizoen. 
Heren 1 heeft nu als initiatief een openingsfeest georganiseerd op de eerste 
thuisspeeldag van het seizoen. Een leuke avond met een sportquiz, loterij en 
muziek van DJ’s Sven en Frank. En niet te vergeten: De entree is gratis en het 
eerste drankje (fris, bier, wijn) is ook gratis!

Een leuke gelegenheid om je nieuwe of oude teamgenoten (nog) beter te leren 
kennen. Ouders van jeugdleden zijn natuurlijk ook van harte welkom. De 
feestavond begint om 21.00 uur in Caf´e Het Schilderij aan de Harderwijkerweg 
in Dieren. We hopen dat jullie allemaal komen. Tot 3 oktober!
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Nieuw seizoen, nieuwe sportkleding!
De start van het nieuwe volleybalseizoen. Een goed moment om je sportkleren 
te updaten of met je nieuwe team hetzelfde inspeelshirts aan te schaffen. Zijn je 
schoenen nog goed? Goede schoenen voorkomen blessures!

Hoe zit het eigenlijk met kleding? In principe zal iedereen bij Auto van Oort/
Rebelle zijn eigen tenue moeten aanschaffen. Door sponsoring probeert de 
vereniging een uniforme aankleding binnen de vereniging te krijgen. De uitstraling 
van één vereniging. Dit lukt natuurlijk niet altijd, maar de laatste jaren is het 
ons gelukt in ieder geval alle teams te voorzien van een verenigingsshirt.

Één vereniging... Één kledinglijn! Om de uniformiteit te bevorderen hebben 
wij samen met de materiaalsponsor Veldman Sport een selectie gemaakt in de 
Hummel kledinglijn die past bij onze vereniging. Van de noodzakelijke kleding 
(shirts en broekjes) tot aanverwante artikelen (sokken en inspeelshirts). Nieuw 
is de verenigingstrui die met een mooie korting kan worden aangeschaft. Deze is 
leuk als teamtrui, maar door de afwijkende kleur ook prima buiten de vereniging 
te dragen.

Schoenen op maat! Je ontvangt nog 20% korting op elk paar volleybalschoenen 
naar jouw keuze. In de winkel van Veldman Sport kan je kiezen en passen. Is je 
maat er niet, dan wordt die gratis thuis gestuurd.

Uniformiteit binnen je team? Als vereniging krijgen wij vaak vragen om 
teamkleding aan te schaffen. Dit is een van de redenen waarom we nu deze 
selectie hebben gemaakt. Kies met je team iets leuks uit, pas ze in de winkel 
van Veldman Sport, laat het bedrukken en je ziet er als team spetterend uit. 
Met Veldman Sport hebben we speciale afspraken gemaakt waardoor we met 
extra korting een verenigingstrui kunnen aanbieden. Deze kost 35 euro voor 
senioren en 30 euro voor junioren. Een afwijkende kleur (grijs) met voorop het 
verenigingslogo. Een uitstekend model om samen met je team aan te schaffen.
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Verenigingspas? Zit je gewenste kleding er niet bij? Geen 
probleem. Via de klantenpas van Veldman Sport krijg je 10% 
korting op alle aankopen in de winkel. Maak daar gebruik van! 

Gesponsord? Ook dan zoek je uit de gewenste kleding uit de lijst. Die past altijd 
bij de uitstraling van de vereniging. Op de totaalrekening ontvang de sponsor 
10% korting. Meld je wel even aan bij de sponsorcommissie. Wellicht dat we 
meer voor elkaar kunnen betekenen.

Van de sponsor- en materialencommissie,

Gerwin de Boer, 06-50862130, gerwindeboer@upcmail.nl
Niels Akse, 06-20867619, niels akse@hotmail.com
Imme van der Lee, 06-45260670, imme lee@hotmail.com
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KLEDINGLIJN AUTOVANOORT-REBELLE dd 21 juli 2015 

Artikel Heren Dames Standaard 
Chevron 
Short + long 

 
 

 

 
Broekje Odense (zwart/rood) 

 

Gabri hotpant (Black) 

 

 

Wedstrijd shirt Odense Shirt k.m. 

 

Odense Shirt Dames k.m. 

  

 

Trainingspak Stockholm Taslan Suit Stockholm Taslan Suit 
Dames 
 

 

Tas   Milton elite bag 

 
Inspeelshirt Everton shirt k.m.  

 

Everton shirt Dames k.m. 

 

 

Verenigings 
Kleding 
 
 

Authentic Hoodie (grey) 

 

Authentic Hoodie (grey) 

 

 

Coach jassen Authentic top ½ zip 

 

Authentic top ½ zip 

 

 

Losse 
trainingsjas 

Stockholm TTS Top Full 
Zip  

Stockholm Top Full Zip 
Dames 
 

 

  Pagina 14 www.autovanoortrebelle.nl



Pagina 17www.autovanoortrebelle.nl

Volleyskoop September 2015

Mini-nieuws
We zijn weer gestart met het nieuwe seizoen bij de mini’s. Er zijn dit jaar 
veel veranderingen. Sommige zal niemand opmerken, maar andere wel. Daarom 
begin ik met de grootste verandering.

Na vele jaren mini-coördinator te zijn geweest, heeft Corma vlak voor de zomer 
besloten om ermee te stoppen. Dit kwam voor mij als een grote schok. Corma en 
ik konden met elkaar lezen en schrijven. We vulden elkaar aan, en wisten precies 
wat er van ons verwacht werd. Dit maakte het tot een SUPERsamenwerking. 
Corma, bedankt voor de vele leuke jaren. En er zullen er gelukkig nog vele 
volgen, want Corma blijft gewoon bij onze club

Op zoek naar een vervanger voor Corma. Eigenlijk had zich vrij snel iemand 
aangemeld. Zij heeft zich al voorgesteld eerder in deze Volleyskoop. Marleen 
komt mij helpen en neemt alle taken over die Corma deed. Hier ben ik heel 
gelukkig mee. Ik hoop dat deze samenwerking net zo goed zal zijn als die met 
Corma.

De nieuwe teams zijn al weer volop aan het trainen. Alle trainers zijn bekend 
en de nieuwe teams ook. Hele kleine veranderingen. Eigenlijk zo klein, dat ze 
niet eens echt opvallen. We zien wel veel nieuwe train(st)ers. Die hadden we ook 
hard nodig, want enkele vaste trainers gaan veranderen van opleiding. En dat 
betekent vaak dat het trainen geven niet meer lukt. Gelukkig hadden zich al veel 
nieuwe trainers zich aangemeld. We gaan er samen een leuk, gezellig en sportief 
seizoen van maken.

We gaan ook dit jaar weer door met de ’Mini van de Week’ bij Dames 1 en Heren 1. 
De mini‘s krijgen via de mail een uitnodiging om mini van de week te zijn. Ouders 
mogen dan zelf een foto maken van hun kind, en de mini van de week schrijft dan 
een leuk stukje over die dag. Dan stuur je dit samen met de foto op naar Marleen 
(marleenvandentooren@hotmail.com) en zij zorgt er dan voor dat dit in onze 
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nieuwe nieuwsbrief en op de site van onze verenging komt. Dit is weer een grote 
verandering vergeleken met vorig jaar.

Ook hebben wij dit jaar weer 4 mini ochtenden thuis. Dat betekent voor alle 
andere teams dat er weer gefloten en geteld moet worden. Hieronder vinden 
jullie hier het schema voor. Dit jaar hebben we wel een klein probleempje, 
want we hebben twee mini ochtenden in Theothorne die niet op een normale 
thuisspeeldag vallen. Dat betekent dat er teams zijn die moeten tellen of fluiten 
die de avond ervoor hebben gespeeld. Het kan helaas niet anders. Wij hopen op 
jullie begrip.

Wij hebben er weer veel zin in en hopen dat jullie dat ook hebben.

Marleen en Wilma, mini coördinatoren.

Fluit- en telschema miniochtenden:

31 oktober 2015 Heren 2 10:30 - 12:30 Fluiten

Meisjes C 10:30 - 14:00 Tellen

Dames 1 12:00 - 14:00 Fluiten

14 november 2015 Heren 1 10:30 - 12:30 Fluiten

Jongens C1 en C2 10:30 - 14:00 Tellen

Dames 4 12:00 - 14:00 Fluiten

19 maart 2016 Heren 3 10:30 - 12:30 Fluiten

Meisjes B 10:30 - 14:00 Tellen

Dames 2 12:00 - 14:00 Fluiten

9 april 2016 Dames 3 10:30 - 12:30 Fluiten

Meisjes A 10:30 - 14:00 Tellen

Heren 4 12:00 - 14:00 Fluiten
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Ouder-/kindtoernooi 
Ter afsluiting van het 
vorige seizoen zijn er bij 
de mini’s twee activiteiten 
georganiseerd.

Bij de mini’s hebben we de 
laatste training een ouder-/
kindtoernooi gehouden. De 
op-komst was zeer groot. 
Op alle niveaus werd een 
poule ingedeeld. Dit jaar ging het niet om de stand maar om het meedoen en 
het plezier. Ruim 30 teams hebben hun uiterste best gedaan. Bij N2 waren 
veel ouders, bij de hogere teams soms broers en zussen en enkelen hadden een 
vriendin meegenomen.
Tussendoor een spekje en wat limonade en voor we het wisten was het al weer 
afgelopen.
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Seizoensafsluiting
Sinds enkele jaren worden onze kleinste volleyballers gesponsord door de Spelerij/
Uitvinderij in Dieren. In combinatie met het volleybalkamp werd er in de zomer 
voor alle mini’s een uitje georganiseerd naar de sponsor.
Om twee uur verzamelden we bij de ingang van de Spelerij/Uitvinderij. Eenmaal 
binnen gingen de kinderen hun eigen weg. De één ging de Uitvinderij in en 
de ander vloog uit in de Spelerij. Zelfs het waterbad werd gebruikt. Alleen 
maar blije en lachende gezichten. Wat een heerlijke afsluiting. We hadden nog 
een kleinen pauze ingelast voor een chipje en een drankje. Heel snel werd dit 
opgepeuzeld, zodat ze weer snel verder konden.

Om vijf uur verlieten we de Spelerij en gingen op weg naar de overkant, de 
beachvelden. Daar hebben we heerlijk in de zon gegeten. Patat, een snack 
erbij en weer wat te drinken. Toen ook dat weer op was gingen de kinderen de 
beachvelden op. Enkelen gingen een potje voetballen.

Om zes uur werd iedereen opgehaald. Het was weer een zeer geslaagde middag.
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De Kinderpers: Jeugdkamp 2015
Op vrijdag 10 juli moesten we ons om 19:00 melden bij het kamp. Naast de 
beachvolleybalvelden konden we onze tent opzetten. Dat ging gelukkig vrij vlot. 
Toen iedereen klaar was met het opzetten van de tent, sproken we even snel de 
kampregels door. Hierna gingen we om 23:00 uur het bos in voor het douanespel,. 
Toen we daarmee klaar waren gingen we terug naar het kamp om te gaan slapen. 
De ochtend daarna werden we al om 8:30 wakker gemaakt. We moesten onze 
eigen meegenomen borden, bestek en bekers uitpakken om te ontbijten. Snel 
daarna kregen we te horen wat we die dag gingen doen. Als eerste gingen we het 
ruilspel doen. Dat houdt in dat je bij mensen aan de deur moet aanbellen om iets 
te ruilen. We begonnen met een theezakje, en sommige teams eindigden met een 
tapijt, een schilderij, een step, een beeldscherm en nog veel meer.

De jongste kinderen gingen hierna naar de Spelerij/Uitvinderij. De rest bleef 
bij het kamp, waar twee grote waterstormbanen waren neergezet. Het was 
heerlijk weer en 28 graden, dus met water spelen was wel lekker. Na lekker lang 
spelen had Rob het vlees op de BBQ gegooid. We konden zo aanschuiven, en we 
hebben heerlijk gegeten. Het avondprogramma was een bonte avond. Er waren 7 
inzendingen. Van een rijmpje tot een krokodillengevecht, van het vliegerlied tot 
de kabouterdans. Uiteindelijk heeft het rijmpje gewonnen. 
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Daarna was het tijd voor het kampvuur en de spooktocht. We gingen het bos in,  
dus eerst een lange broek aan. Het was teken-tijd, dus ik deed mijn sokken over 
mijn broekspijpen heen. Bij het kampvuur werd eerst het spookverhaal verteld. 
Daarna gingen we in groepjes het pikdonkere bos in. Das was reuzespannend. 
Twee clowns, twee oude mannen, wilde zwijnen, twee zwervers en een malloot die 
uit de auto stapte en achter je aan kwam rennen. Dolle pret (met de ogen dicht).
Toen was het bedtijd. De volgende ochtend hadden we een beetje regen,  waardoor 
we stiekem uit konden slapen. 

Om half negen werden we wakker. Ontbijten, chillen en de tent opruimen. Het 
kamp was alweer voorbij. Moe maar voldaan, wat hebben we een lol gehad. 
Volgend jaar zeker weer!
 
Kampcommissie (Robert, Daan, Marleen, Annet, Wilma, Corma, Rob, Hanneke, 
Judith, Imme), heel erg bedankt, het was top!!

De Kinderpers van Auto van Oort/Rebelle
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Jeugdkamp 2015 (deel 2)
Ook de kampcommissie zelf heeft spannende avon(d/t)uren beleefd: 
Imme en Daan gingen de route uitzetten voor de spooktocht. Daan met een 
grote knuffel van een panter onder zijn arm en Imme met een grote bel. We 
liepen langs het hek... en ineens zegt Imme: ach gut, wat schattig, een zwijn met 
allemaal jonkies.
Dus ze hebben even staan kijken naar dat enorme beest, totdat hij best wel hard 
op hen af kwam rennen. Imme fluisterde: niet bewegen! Nou dat leek te helpen 
want het wilde zwijn ging ook stil staan. Dat duurde helaas maar een paar 
seconden. Dat beest begon dus weer te rennen en Imme riep: RENNEN! Daan 
en Imme dus als een malle rennen door dat bos heen... Imme nog steeds met die 
bel! Klingklingkling! En Daan met die panter onder zijn arm. Nou toen kwamen 
we twee vrouwen tegen met een hondje en die keken heel verbaast om zich heen 
en begonnen met ons mee te rennen. Hun mini hondje sleepten ze zowat over de 
grond.
Met z’n vieren renden ze totdat één van die vrouwen zei: “Waarom rennen we 
eigenlijk?” Waarop Imme antwoordde: “Er komt een zwijn achter ons aan”. Die 
vrouw zei toen: “Maar die zit toch achter het hek?”
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Talenttrainingen Rebelle
Op 27 september gaat het vierde jaar van de talenttrainingen op zondag in 
Dieren weer van start.

We zullen net als vorig jaar weer gaan trainen in groepen op niveau en niet op 
teamindeling of leeftijd. Zo train je altijd op je eigen niveau. De trainingen zullen 
meestal gehouden worden op zondagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur. Dit 
jaar zullen er waarschijnlijk ook enkele trainingen van 15.00 uur tot 17.00 uur 
zijn vanwege beperkte beschikbaarheid van de zaal in sporthal Theothorne.

Je kan je opgeven als je tussen de 9 en 20 jaar bent, de trainingen zijn dus 
ook mogelijk voor jeugdigen in de seniorenteams. Er is een kans dat de 
trainingsgroepen gemengd worden samengesteld met jongens en meisjes, dit is 
afhankelijk van de aanmeldingen. Ook dit jaar maken we een aparte groep voor 
niveau 5 of 6 van het CMV.

We beginnen dit jaar met twee selectietrainingen (27 september en 4 oktober 
10.00-12.00 uur) Daarna zijn er 14 trainingen van 2 uur. Er is plaats voor 
maximaal 48 spelers/-sters. De kosten voor dit seizoen bedragen, net als vorige 
jaren, € 110,=. Kan je 27 september niet, dan kan je je toch opgeven en ben je 
4 oktober van harte welkom.

Mocht je vragen hebben of je op willen geven mail of bel dan met Frank Teunissen: 
E-mail: frank teunissen@hotmail.com
Telefoon: 06 15 235 896
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Openingstoernooi
Op zondag 6 september was het alweer tijd voor de 15e uitvoering van het 
Auto van Oort-openingstoernooi. Het toernooi is al in veel varianten gehouden 
en wordt nu vooral gebruikt voor teams om warm te spelen voor het nieuwe 
competitieseizoen.

Ook voor de kleinsten was er wat te doen. De mini’s werden weer getrakteerd op 
een clinic verzorgd door Harry van den Brink, samen met de spelers en speelsters 
van Heren 1 en Dames 1. Ongeveer 25 kinderen deden met veel plezier mee met 
de clinic. Heren 2 en Meisjes B hadden tegelijkertijd een training en werkten zich 
in het zweet als voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Behalve als voorbereiding werd dit toernooi ook gebruikt om de nieuwe tenue’s 
van de eerste teams te showen. De nieuwe shirts en trainingspakken werden 
gepresenteerd aan het publiek.
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Om 12.00 uur speelde Heren 1 een wedstrijd om de Auto van Oort-wisselbeker 
tegen Zaanstad. Heren 1 startte goed en won de eerste 2 sets met, bij vlagen, 
goed spel. De derde set zakte het niveau ver omlaag en kwam H1 niet eens in 
de buurt van de 20 punten. De 4e set werd erg spannend en na een spannende 
slotfase werd de wedstrijd binnen gesleept met 29-27. Resultaat: 3-1 winst en de 
beker blijft in Dieren!

Na de herenwedstrijd nam Dames 1 het over. Zij speelden een driekamp tegen 
Orion D3 en Alterno D4. De eerste wedstrijd werd goed gespeeld en er werd 
veel druk gegeven met de service. Dat leverde de eerste set winst op. Orion deed 
er alles aan en moest hard vechten om Rebelle, een divisie lager spelend, te 
verslaan. Uiteindelijk trok Orion met 2-1 wel aan het langste eind.
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Na een wedstrijd rust mochten de dames aan de bak tegen Alterno. Ook bij deze 
wedstrijd speelde Rebelle goed volleybal. Zo nu en dan een rommelrally erbij , 
maar dit hoort bij het begin van het seizoen. Uiteindelijk werd Alterno met 3-0 
verslagen. Orion won de andere wedstrijd met 2-1 van Alterno. Eindstand bij de 
dames: AvO Rebelle - 7 punten; Orion - 6 punten; Alterno - 2 punten.

Dames 2 speelde een oefenwedstrijd tegen het hoger spelende Dash uit Vorden. 
Het was een leerzame wedstrijd die met 3-1 verloren ging, maar genoeg 
aanknopingspunten bood voor het komende seizoen. Tussen de wedstrijden door 
werd er ook nog aandacht besteed aan Dini Wouda en Gert Nijenhuis voor alle 
jaren dat zij al voor onze vereniging fluiten in de regio. Zonder hen zou Dames 1 
geen competitie kunnen spelen dit seizoen. Alex had lovende woorden voor het 
tweetal, waarna zij werden getrakteerd op een flesje wijn vanuit de vereniging. 
Dames 1 was ook erg blij met de inzet van deze scheidsrechters en Judith 
overhandigde aan beiden een bloemetje, onder luid applaus van alle aanwezigen.

Opmaak van deze dag: 2x toernooiwinst en veel geleerd en plezier gemaakt, door 
jong en oud. Kortom: zeer geslaagd. Op naar het 16e toernooi!
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Volg Dames 1 op Facebook
Social Media is HOT! En ons Dames 1 is nog HOTTER! Deze twee dingen 
samenbrengen kan natuurlijk alleen maar een geweldig idee zijn. En dat is precies 
wat onze dames gedaan hebben. Dus wil je op de hoogte blijven van alles wat 
met Dames 1 te maken heeft, van wedstrijdverslagen tot hilariteit op teamuitjes, 
ga dan snel naar:

www.facebook.com/rebelledames1
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Beachseizoen 2015
Het beachseizoen van Auto van Oort/Rebelle kon op een grote belangstelling 
rekenen, er waren 85 aanmeldingen. De belangstelling voor het beachvolleybal is 
aardig verdeeld binnen de vereniging. Zo waren er 28 mini’s aan het beachen, 28 
jeugdleden en 29 senioren. De jeugdleden en de senioren kregen twee speelavonden 
toegewezen. Dit betekende echter niet dat zij alleen maar op deze avonden 
konden spelen. Voor de jeugdleden was er altijd begeleiding georganiseerd. De 
begeleiding werd veelal door een ouder van één van de spelende jeugdleden 
gedaan. Langs deze weg willen we hen bedanken voor hun inzet. Bedankt!

Daarnaast is een bedankje 
voor de beachtrainers 
ook op hun plaats. 
Alex de Kok en Frank 
Teunissen verzorgden 
in de maanden mei en 
juni diverse actieve 
trainingen voor de 
jeugd. De prestaties 
van de jeugd worden 
op deze manier alleen 
maar beter. Bedankt 
beachtrainers!

Op de vrijdagavonden is er een beachcompetitie gespeeld. In vier poules werden 
er sportieve wedstrijden tegen elkaar gespeeld. En... Weer of geen weer; de 
wedstrijden gingen door. De beachcompetitie was nog net voor de grote vakantie 
afgerond en werd afgesloten met een heuse prijsuitreiking.

Een bijzondere avond in het midden van het seizoen was ’harkavond’. Een avond 
waarbij we de velden een grote beurt gaven door ze weer eens netjes aan te 
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harken. We deden dit net voor het Junior BeachCircuit, want als je gastheer bent 
voor de omgeving, dan moet het er netjes uitzien. Met een tiental vrijwilligers 
werd het zand weer netjes naar het midden van de velden geharkt en de lijnen 
werden weer keurig op zijn plaats gelegd. Heel erg bedankt, ’vrijwillige harkers’!

Auto van Oort/Rebelle had zich bij de NeVoBo opgegeven om op 11 juli een 
jeugdbeachvolleybaltoernooi te organiseren. Dit viel gelijk met het jeugdkamp. 
We hadden gehoopt op een aantal aanmeldingen van onze eigen jeugd, maar dat 
was helaas niet het geval. Een aantal jeugdspelers kwam vanuit het jeugdkamp 
wel heel vaak kijken. Zo konden ze zien dat zij zich echt wel konden meten 
met de andere 20 teams die zich opgegeven hadden uit de regio. Het was ook 
echt beachweer, met ongeveer 28 graden hebben we een fantastische dag gehad. 
Menno Koeman had de leiding over de dag en samen met Erik de Jonge werd het 
wedstrijdschema in een strak tempo gespeeld. Heel erg bedankt, Menno en Erik!

Op woensdag 5 augustus komt er opeens eens abrupt einde aan het beachseizoen. 
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De aannemer die de nieuwe 
beachvelden aanlegt, heeft 
besloten dat het zand van de 
oude beachvelden gebruikt 
moet worden voor de nieuwe 
beachvelden. Zonder overleg 
worden de oude beachvelden 
leeg geschept. Het zand 
wordt overgebracht naar de 
nieuwe velden, waar het wordt 
aangevuld met ander, nieuw 
zand. Dat betekent echter wel 
dat de vereniging niet meer kan 
beachen. Jammer, het was zo 
gezellig!
Door herhaaldelijk aandringen 
van onze kant, werden er binnen 
korte termijn twee beachvelden 
opgezet op het nieuwe terrein. 
Deze velden zijn toch nog 
een aantal keren gebruikt 
om te trainen en voor het 
afsluitingstoernooi.

De beachcommissie bestaat op dit moment uit twee personen: Marianne van 
Voorbergen en Inge van den Tillaard. Zij spelen zelf bij de recreanten van Auto 
van Oort/Rebelle en hebben in 2015 de organisatie van het beachvolleybal voor 
hun rekening genomen. Dat is hen goed bevallen en willen de organisatie van het 
beachen over iets meer mensen verspreiden. Zij zijn op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers die ook iets voor het beachen kunnen betekenen. Wil jij? Mail dan 
naar beach@avorebelle.nl.
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Beatsvolleybaltoernooi
Op zondag 30 augustus 2015 ging ik met mijn teamgenoten Jaap en Leonard 
meedoen aan het beatsvolleybaltoernooi. Ik vond dat heel erg spannend en leuk. 
Zo spannend dat ik vanaf vrijdag al bijna niet meer kon slapen. Het weer was 
eerst niet zo goed maar later wel. De eerste wedstrijd waren wij de beste en deze 
wonnen we met 1 punt verschil omdat de tegenstander te laat was. De rest van 
de wedstrijden waren wij ook de beste. Alles gewonnen en wij werden kampioen!

Dit is na mijn veter strik diploma mijn mooiste belevenis in mijn leven! Ik ben 
erg blij dat wij gewonnen hebben alleen kregen we helaas geen beker die ik op 
mijn slaapkamer kan zetten. Volgend jaar ga ik weer meedoen, denk ik.

Groeten Erik (H4)
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Vlaggen in Noorwegen & op het WK
Velen van jullie kennen mij als scheidsrechter, maar ik ben ook actief als lijnrechter 
in de Eredivisie (zaal) en internationaal niveau (beach). Afgelopen zomer ben ik 
voor het eerst naar het buitenland geweest voor een toernooi.

Noorwegen. Dat is nou niet echt naast de deur, dus dat werd vliegen. Ook dat was 
voor mij de eerste keer. Ondanks pogingen van sommigen om mij vliegangst aan 
te praten, was het een leuke ervaring. In Noorwegen werden we van het vliegveld 
opgehaald en afgezet op de accommodatie. We sliepen met alle vrijwilligers in 
een gebouw op een militaire kazerne. Supergezellig!

De eerste dag gingen we onze kleding ophalen, kregen we het gebruikelijke 
instructiepraatje van de scheidsrechters, en waren de oefenwedstrijden waar 
iedereen even snel 1 set ging vlaggen. Toen meteen al het gênantste moment van 
het toernooi: bij het geven van een ’uit’-teken vloog de vlag uit mijn hand en 4 
meter ver weg. Oeps... Gelukkig was het nog een voorbereidingswedstrijd. En ik 
was ook niet de enige die dat overkwam.
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Tijdens het echte toernooi kregen we tot wel 7 wedstrijden per dag aangewezen, 
dus dat was flink aan de bak. Gelukkig was het weer voor Noorse begrippen 
echt geweldig. Het toernooiterrein was in de haven van Stavanger, waar elke dag 
nieuwe (enorme) cruiseschepen aanmeerden en vertrokken. Elke wedstrijd kregen 
we een score van de scheidsrechter, die aan het eind van het toernooi de indeling 
zou bepalen voor de halve finales en verder.

Op zaterdag eerst de vrouwen halve en hele/kleine finales. Zowel een halve finale, 
als de wedstrijd om de derde plaats, waar het Nederlandse team Meppelink/Van 
Iersel speelden. Dat was natuurlijk al gaaf, om een belangrijke wedstrijd van 
onze dames te mogen vlaggen. En al helemaal toen ze ook nog eens de bronzen 
medaille binnenhaalden.

Zondagochtend, de gebruikelijke technical meeting. Met aan het eind de indeling 
voor die dag. En jawel, ik mocht de herenfinale vlaggen! Supervet om daar op 
het veld te mogen staan. Een ervaring om nooit te vergeten.

Het was echt een van de meest geweldige weken die ik heb meegemaakt. Zoveel 
leuke mensen leren kennen, zoveel leuke dingen meegemaakt. En natuurlijk een 
goede generale repetitie voor het WK, 2 weken later. Als ik de kans krijg ga ik 
volgend jaar zeker weer!

Twee weken later was het WK Beachvolleybal in Nederland. Ik was aangewezen 
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als lijnrechter in Apeldoorn. Omdat het WK verspreid was over 4 speelsteden, 
was de groep lijnrechters en tellers een stuk kleiner, maar dat was niet minder 
gezellig. We hadden ons eigen hokkie in het stadhuis van Apeldoorn. Zoals altijd 
op de eerste dag van het toernooi, kleding fixen, standaard instructiepraatje van 
de scheidsrechters en een oefenpotje. Weinig bijzonders. Overnachten deden we 
op een bungalowpark in Beekbergen. 

Omdat we tijdens de kwalificatiewedstrijden met maar 2 lijnrechters per wedstrijd 
stonden, en er later in de week 4 per wedstrijd nodig hadden, had iedereen één 
of twee dagen vrij. We konden wel gewoon met onze accreditatie het stadion en 
stadhuis in, dus beetje toeristje spelen op vrije dagen.

Die week was het WARM! Op het veld was het op bepaalde dagen meer dan 40 
graden. Water ging er per liters doorheen. Elke wedstrijd van shirtje wisselen, we 
hadden er gelukkig twee. Tussen de wedstrijden door naar binnen de schaduw in. 

Ook dit was weer een geweldige ervaring om nooit te vergeten!
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Wat dan, Scheids??!
In elke Volleyskoop wil ik vragen van 
mensen behandelen over allerlei zaken die 
met spelregels te maken hebben.

Heb je een vraag, stuur deze op! Wie 
weet zie je jouw vraag in de Volleyskoop 
verschijnen. En je krijgt natuurlijk altijd 
een antwoord!

Alex de Kok

Vraag:
Kunnen we naast de nieuwe netfout-regel nog meer nieuwe dingen verwachten 
dit seizoen?

Antwoord:
Het is mogelijk dat, in geval je met inspeelshirts speelt, dat de scheidsrechter 
aangeeft dat de officiële wedstrijdshirts nu al bij het inslaan aan moet hebben. 
Dit zal voornamelijk van toepassing zijn bij wedstrijden op regio- en nationaal 
niveau, maar het kan zijn dat het ook voorkomt op de lagere niveau’s.

Daarnaast is de Nevobo (in navolging van de FIVB) een nieuwe weg ingeslagen. 
Het doel is om met name op lagere niveau’s flexibeler te zijn in spelregels (waar 
mogelijk!), randgebeuren en techniek dan voorheen, om het spelplezier van 
iedereen centraal te stellen. Ook dit zal per scheidsrechter zoals altijd blijven 
verschillen.
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Indeling Scheidsrechters 2015
Datum Tijd Veld Team Scheidsrechter
3 oktober 2015 11:30 Veld 1 Heren 2 Bianca Liesting

3 oktober 2015 11:30 Veld 2 Meisjes B1 Hanneke Romp

3 oktober 2015 11:30 Veld 3 Meisjes C1 Bente Kluin

3 oktober 2015 13:30 Veld 1 Dames 2 Frank Teunissen

3 oktober 2015 13:30 Veld 2 Jongens C1 Danique Roza

3 oktober 2015 13:30 Veld 3 Dames 3 Ed Wolff

3 oktober 2015 15:45 Veld 1 Dames 4 Gerard Uenk

3 oktober 2015 15:45 Veld C Heren 1 Extern

3 oktober 2015 15:45 Veld 3 Jongens C2 Dames 3

3 oktober 2015 17:45 Veld 1 Meisjes A1 Fabian Wasterval

3 oktober 2015 17:45 Veld C Dames 1 Extern

3 oktober 2015 17:45 Veld 2 Heren 3 Hugo Noomen

17 oktober 2015 11:30 Veld 1 Heren 2 Frank Teunissen

17 oktober 2015 11:30 Veld 2 Dames 3 Thomas Eskes

17 oktober 2015 11:30 Veld 3 Meisjes C1 Nicole van Asselt

17 oktober 2015 13:30 Veld 1 Meisjes B1 Judith Romp

17 oktober 2015 13:30 Veld 2 Dames 2 Alex de Kok

17 oktober 2015 13:30 Veld 3 Jongens C2 Gerwin de Boer

17 oktober 2015 15:45 Veld 1 Meisjes A1 Ronald Geerdes

17 oktober 2015 15:45 Veld C Heren 1 Extern

17 oktober 2015 15:45 Veld 3 Jongens C1 Dames 3

17 oktober 2015 17:45 Veld 1 Heren 3 Daan van Gaalen

17 oktober 2015 17:45 Veld C Dames 1 Extern

17 oktober 2015 17:45 Veld 3 Heren 4 Natasha Welling

23 oktober 2015 20:15 Veld 1 Heren 2 Willy Willems

23 oktober 2015 20:15 Veld 2 Dames 3 Ed Wolff

23 oktober 2015 20:15 Veld 4 Heren 4 André Knecht

24 oktober 2015 11:30 Veld 1 Dames 2 Hugo Noomen

24 oktober 2015 11:30 Veld 2 Heren 3 Sven Akse

24 oktober 2015 11:30 Veld 3 Meisjes C1 Bente Kluin



Datum Tijd Veld Team Scheidsrechter
24 oktober 2015 11:30 Veld 4 Meisjes B1 Danique Roza

24 oktober 2015 13:45 Veld 1 Dames 4 Gerard Uenk

24 oktober 2015 13:45 Veld C Heren 1 Extern

24 oktober 2015 13:45 Veld 3 Meisjes A1 Dames 3

30 oktober 2015 20:30 Veld C Dames 1 Extern

3 november 2015 20:30 Veld 1 Jongens C1 Gerwin de Boer

13 november 2015 20:15 Veld 1 Heren 2 Willy Willems

13 november 2015 20:15 Veld 2 Dames 3 Hanneke Romp

13 november 2015 20:15 Veld 4 Heren 4 Ronald Geerdes

14 november 2015 14:30 Veld 1 Dames 2 Judith Romp

14 november 2015 14:30 Veld 2 Meisjes B1 Gerard Uenk

14 november 2015 14:30 Veld 3 Jongens C1 Lucas Zantinge

14 november 2015 14:30 Veld 4 Meisjes C1 Hugo Noomen

14 november 2015 16:45 Veld 1 Meisjes A1 Natasha Welling

14 november 2015 16:45 Veld C Heren 1 Extern

14 november 2015 16:45 Veld 3 Jongens C2 Dames 3

14 november 2015 18:45 Veld 1 Heren 3 Daan van Gaalen

14 november 2015 18:45 Veld C Dames 1 Extern

14 november 2015 18:45 Veld 3 Dames 4 Thomas Eskes

20 november 2015 19:30 Veld 1 Meisjes B1 Alex de Kok

20 november 2015 19:30 Veld 2 Meisjes A1 Fabian Wasterval

20 november 2015 19:30 Veld 3 Jongens C2 Dames 3

20 november 2015 19:30 Veld 4 Meisjes C1 Gerwin de Boer

11 december 2015 20:15 Veld 1 Heren 2 Willy Willems

11 december 2015 20:15 Veld 2 Dames 3 Judith Romp

11 december 2015 20:15 Veld 4 Heren 4 Bianca Liesting

12 december 2015 14:30 Veld 1 Dames 2 Hanneke Romp

12 december 2015 14:30 Veld 2 Meisjes B1 Thomas Eskes

12 december 2015 14:30 Veld 3 Jongens C1 Dames 3

12 december 2015 14:30 Veld 4 Jongens C2 Danique Roza

12 december 2015 16:45 Veld 1 Meisjes A1 Ed Wolff

12 december 2015 16:45 Veld C Heren 1 Extern

12 december 2015 16:45 Veld 3 Meisjes C1 Bente Kluin

12 december 2015 18:45 Veld 1 Heren 3 Daan van Gaalen

12 december 2015 18:45 Veld C Dames 1 Extern

12 december 2015 18:45 Veld 3 Dames 4 Natasha Welling






