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Bestuur  

 

www.autovanoortrebelle.nl  

Functie:  Naam:  Mail adres:  Telefoon:  

Algemeen  Bestuur bestuur@avorebelle.nl  

Voorzitter  Gerwin de Boer voorzitter@avorebelle.nl  06-50 86 21 30  

Penningmeester  Gerard Uenk  penningmeester@avorebelle.nl  06-27 89 40 27  

Secretaris  Lianne Overgoor  secretaris@avorebelle.nl  06-20 23 03 82 

Voorzitter TC   Nicole Pieper  tc@avorebelle.nl  

 Bianca Liesting-Pieper  0313-42 77 36 

Beachvolleybal  Marianne Voorbergen 

Inge van den Tillaard  

beach@avorebelle.nl  

inge@leeman.eu 

 

Wedstrijdsecretariaat  Willy Willems  wedstrijdsecretariaat 

@avorebelle.nl 

0313-47 70 37  

06-28 97 54 58 

Activiteiten commissie  Daan van Gaalen activiteiten@avorebelle.nl  06-37 34 11 25 

Public Relations  Maarten van Raalte pr@avorebelle.nl 06-33 67 44 58 

Sponsor commissie Vacant   

Commissieleden  

TC CMV/minivolleybal Wilma van den Tooren  r.tooren1@chello.nl  0313-45 03 00  

 Corma Bodt cormabodt2905@gmail.com 06-42 91 93 08  

TC jeugd  Wessel van Lunzen  wessevanlunzen@msn.com  06-46 60 81 50 

TC dames  Yolanda Willems  willywillems65@kpnmail.nl  0313-47 70 37  

TC heren  Sven Akse  sven_akse@hotmail.com  06-51 80 63 82 

Ledenadministratie  Anja Wijnveld ledenadministratie 

@avorebelle.nl 

06-55 75 22 98  

Scheidsrechterszaken Alex de Kok  minerva_25@hotmail.com  06-46 46 96 29  

Zaalwacht  Ed Wolff edwolff@upcmail.nl  0313-42 28 03  

Teller/LJ-aanwijzer  Anja Wijnveld  a_wijnveld@hotmail.com  06-55 75 22 98 

Redactie Volleyskoop  Alex de Kok  minerva_25@hotmail.com  06-46 46 96 29 

Materiaalcommissie  Imme van der Lee  imme_lee@hotmail.com  06-45 26 06 70 

Vertrouwenspersoon Janneke Klein-Nulent j.kleinnulent@gmail.com 026-49 51 676 

Website Edwin van Vliet webmaster@avorebelle.nl  

Contributie  

Categorie  Verenigingscontributie  NeVoBo-contributie  Tweede training  

Lidmaatschap  per jaar  per jaar  per jaar  

Senioren (18 jaar en ouder)  € 150,50  € 105,00  € 90,00  

Jeugd A,B,C (12 t/m 17 jr)  € 122,50  € 86,00  € 70,00  

CMV jeugd (jonger dan 12 jr)  € 84,50  € 45,00  € 60,00  

Recreanten (18 jaar en ouder)  € 138,50 n.v.t.  n.v.t.  

Betalingsschema  

De betaling volgens machtiging wordt in vier kwartalen 

geïnd:  

Alle bedragen worden verdeeld over 4 betalingen. 

 Vervaldatum 

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 april  
 

Bij inschrijving als lid van Auto van Oort/Rebelle is 5 euro inschrijfgeld verschuldigd. 
Opzeggen moet schriftelijk bij Chantal Feukkink-Overgoor, Beverodelaan 33, 6952 JB, 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 (Gerard Uenk). 

 
------- Alle bedragen en data onder voorbehoud ------- 
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De Volleyskoop is er voor jullie allemaal, maar ook dóór jullie allemaal. Naast de vaste 

items van de verschillende bestuursleden, is het altijd leuk om een stukje te lezen 

geschreven door een van onze leden. 

De volgende Volleyskoop zal de laatste zijn van dit seizoen. Deze zal uitkomen nadat 

de nieuwste teamindelingen bekend zijn gemaakt. 

Ik zou graag van ieder team een stukje over het afgelopen seizoen 

ontvangen om in de volgende Volleyskoop te plaatsen, foto’s erbij zijn 

ook erg welkom! Vorig jaar is het bijna gelukt om van elk team iets te 

kunnen plaatsen (alleen H3 niet), ik hoop dat dit jaar álle teams iets 

insturen!    

Veel plezier met het lezen van deze Volleyskoop! 
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Van de bestuurstafel 

Voor jullie ligt de derde Volleyskoop van het seizoen 2014-2015. Veel leesplezier. Er is 

weer veel te melden.  

Het nieuwe bestuur heeft zich al lekker ingewerkt. Ieder bestuurslid heeft zijn taak 

volledig overgenomen van zijn voorganger. Elke derde donderdag van de maand 

vergadert het bestuur in Theothorne. Veel korte termijn zaken probeert het bestuur 

tussendoor op te lossen via de Whatsapp of de mail. In de bestuursvergadering 

ontstaat er zo tijd om langer stil te staan bij één onderwerp. Het beleidsplan en het 

Beachvolleybal zijn al op deze manier besproken. Als je wat besproken wil hebben in 

het bestuur, meldt je dan via de mail bestuur@avorebelle.nl. 

Op 5 januari werd Heren 1 uitgeroepen tot sportteam van 2014. Namens de heren 

mocht het bestuur een bokaal en mooie bloemen in ontvangst nemen. Leuk om zo 

het nieuwe jaar te beginnen. Helaas kon Ruben Penninga het dit jaar als Sporttalent 

van 2014 niet winnen. 
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Chantal Feukkink-Overgoor heeft na ongeveer 15 jaar de ledenadministratie 

overgedragen aan Anja Wijnveld. Bedankt Chantal, voor je inzet al die jaren! En Anja 

succes. 

Het seizoen nadert zijn einde. Spannende wedstrijden voor de boeg. Vooral voor onze 

2 hoofdmachten. Heren 1 is volop in de race voor het kampioenschap in de tweede 

divisie B. Met een puntje voorsprong bezetten zij op het moment van schrijven de 

bovenste plaats. Op 28 maart spelen zij thuis tegen de directe concurrent.  

Dames 1 heeft na een langzame seizoenstart de draad uitstekend weten op te 

pakken. Van de eerste vijf wedstrijden van 2015 werden er vier gewonnen. Ook 

worden er regelmatig punten afgepakt van hoog geklasseerde teams. Handhaving 

komt steeds dichterbij! 

Beide teams kunnen alle support in hun strijd zeer goed gebruiken, dus kom naar de 

wedstrijden en laat je horen! En als je toch komt aanmoedigen, vergeet dan ook de 

andere teams niet. 

Komende periode staat in het teken van de voorbereidingen van het beachvolleybal 

seizoen en alweer het nieuwe zaalseizoen. Je kan dus binnenkort de opgave 

formulieren hiervoor verwachten. 

Sportieve groet, 

Gerwin de Boer 

Voorzitter Volleybalvereniging Auto van Oort/Rebelle 
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Jongens A kampioen! 

Op 6 december 2014 moest Jongens A thuis aantreden tegen Vrivo uit Vriezenveen. 

Vooraf was bekend dat de jongens bij het winnen van 1 set kampioen zouden zijn, 

met zelfs nog een wedstrijd te gaan de week erna. 

Het is best wel een cliché om te zeggen dat jeugdspelers nog niet zo goed met dit 

soort wedstrijdspanning om kunnen gaan. In de eerste set bleek dit weer volledig 

waar te zijn. Veel eigen fouten zorgde ervoor dat Vrivo goed mee kon komen in deze 

set. Maar na een spannende eindfase kon de muziek toch aan: met 25-23 hadden de 

jongens de set binnen gesleept die ze nodig hadden. Kampioenen! 

Vol in feeststemming speelden de jongens de tegenstander in de tweede set even 

helemaal zoek: 25-7! Niet eens de beste setstand van het seizoen, die stond al na de 

allereerste set van het seizoen op het bord, 25-5 tegen ABS. De uiteindelijke uitslag 

werd 3-1 winst, en door de laatste wedstrijd ook met 4-0 te winnen, zijn de jongens 

de hele eerste helft ongeslagen gebleven! 

Het bestuur stond al klaar met bloemen en ballonnen om de jongens te feliciteren, 

samen met hoofdcoach/trainer Sven en gelegenheidscoach/teamentourage Alex. 

  

v.l.n.r.: Thomas, Alex, Sven, Lars, Valentijn, Lucas, Koen, Max, Jorden, Nilan, Fabian 
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Damesteam voor doven en slechthorenden komt naar Dieren. 

Begin juli dit jaar wordt in Parijs het EK Volleybal voor doven en slechthorenden 

gehouden. Ook het Nederlandse team doet hier aan mee. Lisanne Willems (Dames 1) 

is met dit team in aanraking gekomen wegens een medische aandoening aan haar 

gehoor. Via Lisanne is een bezoek van deze dames naar Dieren geregeld. 

Het team bestaat uit speelsters die op diverse niveaus van de reguliere 

volleybalcompetitie actief zijn. Dit varieert van de 4e klasse tot 1e divisie. Het 

gehoorverlies is de bindende factor en zorgt voor veel begrip onderling. Als horende 

heb je veelal niet in de gaten dat gehoor zo belangrijk is binnen het sporten. Het is 

mooi om te zien hoe de speelsters hier mee omgaan, ik heb zelf namelijk al diverse 

trainingen en clinics gezien. 

De Nederlandse dames zijn ingedeeld in een poule met Duitsland, Polen en 

topfavoriet Oekraïne. Het team werkt als onderdeel van de voorbereiding bij ons een 

training af, zal een clinic geven aan onze jeugd en mini’s, en er zullen 2 wedstrijden 

gespeeld worden.  

Programma zondag 29 maart 2015: 

10:00 t/m 12:00 - Training Nederlands Team; 

11:00 t/m 12:00 - Wedstrijd van Meisjes B tegen de jeugd van het Nederlands team; 

12:00 t/m 13:00 - Lunch Nederlands team samen met Dames 1; 

13:00 t/m 14:00 - Clinic door Nederlands team aan alle jeugd en mini’s van Rebelle; 

14:30 t/m 16:30 - Wedstrijd Nederlands team – AvO/Rebelle Dames 1, 

Deze wedstrijd zal geleid worden door Ferdinand van Druten. Ferdinand is zelf ook 

doof en fluit in de promotieklasse en regiodivisie van Regio Oost en is bij velen van 

ons wel bekend. 

Ons Dames 1 team zal na de 1e set gaan spelen met oordopjes, om te ervaren hoe het 

is om te spelen met geen of verminderd gehoor.  
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De zaal is de gehele dag geopend voor publiek, en we hopen ook dat jullie massaal 

zullen komen op 29 maart, en helpen om dit een onvergetelijke dag te maken voor 

jullie zelf, Dames 1 en met name voor de dames van het Nederlandse Volleybalteam 

voor Doven en Slechthorenden. 

Sportieve groet, 

Willy Willems 

 

VS 
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Bericht van de wedstrijdsecretaris 

Door vele wedstrijdwijzigingen, wedstrijden ingepland door de bond op dagen dat de 

zaal niet gehuurd is, Open Club Kampioenschappen, etc. ben ik helaas genoodzaakt 

om veel wedstrijden in te plannen op een trainingsavond. 

Het is niet de ideale oplossing, maar het is helaas niet anders. Zoals jullie kunnen zien 

in het wedstrijdprogramma op de volgende pagina, zijn er meer doordeweekse 

wedstrijden ingepland dan andere jaren. 

Op 12 maart ga ik namens de vereniging naar een bijeenkomst van de NeVoBo om 

hierover te discussiëren. Waarschijnlijk zal dit geen gevolgen meer hebben voor dit 

seizoen, maar hopelijk wel voor aankomend(e) seizoen(en). 

Ik kan er op dit moment dus weinig aan doen. Wel probeer ik de teams zoveel 

mogelijk op hun eigen trainingstijd te laten spelen. 

Houd de komende tijd de tribunes in de gaten. Hier zal ik mededelingen ophangen 

over de verschuivingen van trainingen door deze wedstrijden.  

Het kan hierdoor helaas voorkomen dat er niet getraind kan worden, of dat de 

training verschuift naar een ander tijdstip. Wij vinden dit als vereniging uitermate 

vervelend, en hopen op jullie begrip en medewerking. 

Nogmaals excuses voor de overlast. 

Willy Willems, wedstrijdsecretaris 
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Overzicht doordeweekse wedstrijden 2e helft 

 

Woensdag 11 maart: 21:00 AvO/Rebelle HS 3 D.S.C. HS 1  

Vrijdag 13 maart:  19:00 AvO/Rebelle MA 2 SVS MA 2  

Woensdag 18 maart: 18:30 AvO/Rebelle JC 1  DeVolCo'88 JC 2  

Vrijdag 20 maart:  19:00 AvO/Rebelle MC 1 SVS MC 2  

Dinsdag 24 maart 19:00 AvO/Rebelle MA 1 Pegasus MA 1  

Woensdag 25 maart 18:30 AvO/Rebelle JC 2  Hevo JC 1  

21:00 AvO/Rebelle HS 2 SDS HS 1  

21:00 AvO/Rebelle DS 1 V.C.V. DS 1  

21:00 AvO/Rebelle HS 4 BSV HS 4  

Vrijdag 27 maart  19:00 AvO/Rebelle MA 1 SV Dynamo MA 1  

19:00 AvO/Rebelle JA 1  WSV JA 1  

20:45 AvO/Rebelle DS 2 SV Dynamo DS 7  

20:45 AvO/Rebelle HS 3 Dio Beemte HS 2  

20:45 AvO/Rebelle HS 4 PCI '65 HS 1  

Vrijdag 10 april  19:00 AvO/Rebelle MB 2 S.C. GORSSEL MB 1  

Woensdag 15 april 18:00 AvO/Rebelle JC 2  AvO/Rebelle JC 1  

Vrijdag 17 april  20:45 AvO/Rebelle HS 3 DeVolCo'88 HS 7  

20:45 AvO/Rebelle DS 3 DeVolCo'88 DS 5   
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Indeling scheidsrechters/tellers/vlaggers 

Datum Tijd Team Veld Scheids/lijnrechter(s) Teller(s) 

07-03 12:00 Meisjes A1 1 Fabian Wasterval Shannon Schroeder 

07-03 12:00 Meisjes B1 2 Edmee Barink Menno Koeman / Yassmina Haouli 

07-03 12:00 Dames 3 3 Gerwin de Boer Jasper Willems 

07-03 12:00 Jongens C1 4 Ed Wolff/Henk Karmiggelt Niels Knecht / Brenda vd Mast 

07-03 14:00 Dames 2 1 Hanneke Romp Laurien Jacobs / Anna van Vliet 

07-03 14:00 Heren 2 2 x Lisa Sanders / Aimee Stoter 

07-03 14:00 Meisjes B2 3 Dames 3 Daphne Welling / Jesper Kerver 

07-03 16:15 Jongens A 1 Hugo Noomen Erik Hoekstra / Floor Ravenswoud 

07-03 16:15 Dames 1 CC Kersten van Dalfsen / Imme vd Lee Wilma vd Tooren / Emma Kraaijvanger 

07-03 16:15 Heren 4 3 Daan van Gaalen Thijs vd Berg / Emma Stok 

07-03 18:15 Heren 1 CC Femke van Ampting / Naomi Barink Marloes van Gaalen / Jorden Zoeter 

11-03 21:00 Heren 3 4 Aldert Boonen ? 

13-03 19:00 Meisjes A2 2 Hein Teunissen Dames 3 

14-03 11:30 Dames 3 1 Hanneke Romp Imme vd Lee / Kjell Zantinge 

14-03 11:30 Jongens A 2 Judith Romp Erik Hoekstra / Javan Kassenaar 

14-03 11:30 Meisjes B1 3 Danique Roza Jasper Willems / Kirsten Buizer 

14-03 11:30 Meisjes C 4 Bente Kluin/Sylvia Dassen Menno Koeman / Milou Omme 

14-03 13:30 Dames 2 1 Daan van Gaalen Anja Wijnveld / Anouk Bozinis 

14-03 13:30 Heren 2 2 x Annet vd Berg / Dionne vd Berg 

14-03 13:30 Meisjes B2 4 Dames 3 Nilan Kuiper / Beyaaz Moestaffa 

14-03 15:45 Meisjes A1 1 Gerard Uenk Frank Bodt / Wouter Boose 

14-03 15:45 Dames 1 CC Edward van Ginkel / Michel Zoeter Lianne Overgoor / Amber Gietelink 

14-03 15:45 Heren 4 3 Natasha Welling Robert vd Tooren / Matthias Schilski 

14-03 17:45 Heren 3 1 Thomas Eskes Erik de Jonge 

14-03 17:45 Heren 1 CC Leonard vd Berg / Jaap Penninga Marleen vd Tooren / Laurien Jacobs 

14-03 17:45 Jongens C2 3 Manon Roza Jan Kevenaar 

18-03 18:30 Jongens C1 3 Lucas Zantinge Thomas vd Woude  

20-03 19:00 Meisjes C 3 Gerwin de Boer/Lars vd Berg Meisjes A1 

24-03 19:00 Meisjes A1 1 Alex de Kok ? 

25-03 18:30 Jongens C2 2 Ed Wolff/Henk Karmiggelt ? 

25-03 21:00 Heren 2 1 x ? 

25-03 21:00 Dames 1 CC Willy Willems/Alex de Kok ? 

25-03 21:00 Heren 4 3 Hein Teunissen ? 

27-03 19:00 Meisjes A1 1 Bianca Liesting-Pieper Heren 4 

27-03 19:00 Jongens A 2 Alex de Kok Dames 2 

27-03 20:45 Dames 2 1 Frank Teunissen Meisjes A1 

27-03 20:45 Heren 3 2 Sven Akse Jongens A1 

27-03 20:45 Heren 4 3 Fabian Wasterval Jongens A1 

28-03 14:45 Meisjes B1 1 Daan van Gaalen Niels Akse 

28-03 14:45 Jongens C1 2 Danique Roza Maarten van Raalte / Quinn Bouw 

28-03 14:45 Meisjes C 3 Lianne Overgoor Niels Knecht / Lucas Wijnja 

28-03 14:45 Meisjes A2 4 Heren 2 Michiel Liesting 
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28-03 17:00 Meisjes B2 1 Bente Kluin/Sylvia Dassen Juliette Leune / Devi Bouw 

28-03 17:00 Heren 1 CC Annika Akse / Naomi Barink Nicole Pieper / Susan Doornbos 

28-03 17:00 Jongens C2 3 Dames 3 Jaimy Alberts / Iris van Voorbergen 

28-03 19:00 Heren 2 1 x Lyanne Peters / Daniel Bennink 

28-03 19:00 Dames 1 CC Wessel van Lunzen / Ruurd Witteveen Wilma vd Tooren / Miranda Beumer 

28-03 19:00 Dames 3 3 Hugo Noomen Chantal vd Broek / Mark Tijhaar 

10-04 19:00 Meisjes B2 ? Hein Teunissen Heren 4 

15-04 18:00 Jongens C2 2 Manon Roza Dames 2 

17-04 20:45 Heren 3 2 Sven Akse Meisjes A2 

17-04 20:45 Dames 3 3 Willy Willems Heren 2 

18-04 12:45 Dames 2 1 Judith Romp Valentijn Jansen 

18-04 12:45 Heren 2 2 x Jan vd Mast 

18-04 12:45 Meisjes A1 3 Thomas Eskes Daniel Bouman 

18-04 12:45 Meisjes B1 4 Bente Kluin/Sylvia Dassen Thomas vd Woude 

18-04 15:00 Jongens A 1 Alex de Kok Lisa Leeflang / Nalien Mahmoud 

18-04 15:00 Dames 1 CC Marit Jacobs / Anouk Botermans Lianne Overgoor / Demi Bodt 

18-04 15:00 Heren 4 3 Ronald Geerdes Nienke Groot / Anouk Hendriks 

18-04 17:00 Meisjes A2 1 Lucas Zantinge Max Lamberts 

18-04 17:00 Heren 1 CC Lonneke van Dijk / Lisanne Willems Marloes van Gaalen / Nilan Kuiper 
18-04 17:00 Meisjes C 3 Edmee Barink Jorden Zoeter 

 

Let op, voor de doordeweekse wedstrijden is er op team ingedeeld en niet op naam! 

Jullie zijn hier als team verantwoordelijk voor het aanleveren van een teller! 

Ook bij sommige scheidsrechters is er een team ingevuld in plaats van een naam, ook 

hier zelf even uitkomen wie gaat fluiten! 

Als je niet kan tellen, fluiten of vlaggen, dien je zelf voor vervanging te zorgen! 

Afgelopen seizoenshelft is het te vaak voorgekomen dat er iemand niet aanwezig is, 

met als gevolg dat andere leden dit moeten oplossen. 

Is de ingedeelde teller niet aanwezig bij jouw wedstrijd, en heeft diegene niet voor 

vervanging gezorgd, geef dit dan door bij Anja Wijnveld (Dames 3).  

Een keer niet komen tellen is een waarschuwing voor het hele team. De tweede keer 

niet tellen betekent dat jouw hele team één keer niet mag trainen! 

Geen telefoons gebruiken tijdens het tellen, en ook geen extra mensen bij de 
tellerstafel gaan zitten. Tellen doe je hooguit met 2 mensen! 
Tel je samen met een speler/speelster van MC of JC, leg dan s.v.p. ook uit hoe het 
formulier werkt. Zij moeten het tellen namelijk ook nog leren.  
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Oliebollenactie Serious Request 2014 

Voor Serious Request van 3FM is afgelopen december een oliebollen verkoop actie 

opgezet. Anna, Shanna en Maaike van Meisjes B gingen samen met Yolanda en Daan 

van de activiteitencommissie in alle vroegte naar voetbalverenging HSE in Hall om 

oliebollen te bakken. Zo stonden Shanna en Maaike om 7.30 uur 's ochtends al 

oliebollen om te draaien. Na een uur bakken hadden ze al 750 oliebollen gebakken en 

alle mislukte oliebollen zelf maar opgegeten. 

Waar we niet zo goed over na hebben gedacht is het vervoer van de oliebollen. De 9 

grote dozen met zakken oliebollen pasten niet in de auto. Gelukkig was er iemand 

van HSE zo aardig om met zijn bus mee te rijden naar de sporthal. Door alle leden 

waren er al 500 oliebollen besteld bij de activiteitencommissie. Maar aan het einde 

van de dag zijn er nog 200 oliebollen extra verkocht. Dit alles bij elkaar heeft ervoor 

gezorgd dat we bij elkaar €250,- hebben opgebracht. 

Met dit bedrag zijn Edmee, Lisanne en Daan namens de activiteitencommissie naar 

Haarlem afgereisd om de cheque te overhandigen aan de DJ's van 3FM. De vereniging 

is heel blij met de positieve reacties en het ingezamelde geld. En volgens de berichten 

hebben de oliebollen wel gesmaakt! Al met al een groot succes 
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Beachvolleybal in Dieren 2015 

 

Na het zaalseizoen gaan we door met volleyballen in het zand. De start van het 

beachseizoen zal zijn op vrijdag 1 mei 2015. 

 

Als je opgeeft voor het beachen word je ingedeeld met andere leden op ongeveer 

hetzelfde niveau. Je kunt een voorkeursavond opgeven, maar uiteindelijk word je 

ingedeeld op: maandag, dinsdag, woensdag of donderdag. Afhankelijk van het aantal 

leden dat wil beachen, kan je op één of meerdere avonden beachen.  

 

Op vrijdagavond kunnen de jeugd en senioren (mini’s dus niet) hun krachten meten 

op onze competitieavond (8 mei tot en met 17 juli 2015). Op deze avond strijden we 

om de AvO-Beach Cup. De competitie wordt zoveel mogelijk op niveau ingedeeld. Je 

hóeft geen competitie te spelen, daar kan je voor kiezen. 

 

In de maanden mei en juni zullen we op 1 avond een training voor de jeugd 

aanbieden. Voor de mini’s is deze trainingsdag op woensdag. Zolang er nog 

zaaltraining is in mei zal deze trainingsavond op maandag zijn. Voor alle andere 

jeugdniveau’s geldt dat we een trainingsavond zullen kiezen die het beste geregeld 

kan worden.  

 

De kosten van het beachvolleybal zijn € 10,- voor de mini’s en € 25,- voor jeugd en 

volwassenen. Inschrijfformulieren worden binnenkort uitgedeeld in de zaal. 

 

Als je ergens vragen over hebt, neem dan gerust contact op met een van de beach-

bestuursleden:  

Inge v.d. Tillaard: inge@leeman.eu  

Marianne van Voorbergen: marianne.van.voorbergen@hetnet.nl 
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Beachkalender: 
 

Datum   

1 mei Start beachseizoen, vrij 

spelen voor iedereen 

 

8 mei Eerste 

competitieavond 

 

30 mei Eerste 

krachtmetingstoernooi! 

 

15 juli Laatste trainingsavond 

beachen mini’s 

Mini’s hebben 

beachvakantie van 16 

juli tot en met 1 

september 

17 juli Laatste 

competitieavond en 

uitreiking AvO-Beach 

Cup 

 

20 juli Start vrij beachen 

(geen training meer) 

 

30 augustus Tweede en laatste 

krachtmetingstoernooi 

 

2 september Start tweede gedeelte 

beachen mini’s en alle 

anderen gaan gewoon 

door  

 

15 september Einde beachseizoen  

 

Voor de 2 beachtoernooien komen aparte inschrijvingsformulieren.  

Er wordt ook nog een jeugdbeachvolleybaltoernooi georganiseerd. Datum volgt! 

Het inschijfformulier vind je op de volgende pagina’s. Deze kan je uit de Volleyskoop 

halen en inleveren bij Inge of Marianne.  
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Nationale Open Jeugd Kampioenschappen 2015 

 
Op 3 januari heeft Auto van Oort/Rebelle met 3 teams meegedaan aan de NOJK. 
Jongens A en Meisjes A mochten naar Nieuwegein, en Meisjes C in Ootmarsum. 
 

Meisjes C: 
Op zaterdag 3 januari was de voorronde van de Open Club van Meisjes C. Met Iris, 
Milou, Amber, Emma, Dionne, Shanna, Maaike, Jemijn en veel enthousiaste ouders 
vertrokken we al om 8 uur richting Ootmarsum!! In de auto's werd al veel gekletst en 
gelachen. Anderen namen de tijd om rustig wakker te worden. 
 
In Ootmarsum aangekomen was het eindelijk licht geworden. In de zaal was het 
vreselijk koud, waardoor het publiek wel fanatiek moest aanmoedigen om warm te 
blijven. De eerste wedstrijd moesten we tegen VV Alterno, die met veel lengte op 
volle sterkte was. De eerste set waren we de dan erg onder de indruk van het spel. 
Helaas verloren we deze set met groot verschil. 
 
De tweede set kwamen we beter in het spel en maakten we mooie punten. Helaas 
was Alterno toch een maatje te groot voor ons. We verloren de eerste wedstrijd met 
2-0. Het niveau was duidelijk. We moesten echt aan de bak. 
 
Onder luid gejuich kwamen we de tweede wedstrijd beter in het spel. De serve begon 
te lopen en daardoor scoorde we veel punten. De tweede wedstrijd werd 
overtuigend gewonnen met 2-0. 
 
Na een korte pauze mochten we aantreden tegen Dynamo Tubbergen. We hadden ze 
al zien spelen en waren erg onder de indruk. Ze speelden constant en waren erg snel. 
Deze wedstrijd hadden we helaas geen kans. Ondanks een paar mooie punten 
hebben we beide sets verloren. 
 
We maakten nog kans op de kruisfinales. We moesten dan de volgende wedstrijd 
winnen met 2-0. Tegen Pegasus moest het gebeuren. Het scoren was erg lastig dus 
ging ik een weddenschap aan. Als de meiden tussen de 7 en 9 lijn speelden en 
scoorden verdienden ze een cola. Daar werd in een keer fanatiek op gereageerd. 
De meiden maakten veel gebruik van de ruimte achter de 7 meter lijn en de eerste 
belangrijke set werd binnengesleept. De tweede werd ook overtuigend gewonnen! 
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Yes, we waren door naar de kruisfinales. We moesten wel erg lang daarop wachten. 
Wel 1 uur en 3 kwartier. Gelukkig is er een supermarkt in Ootmarsum (maar dan 
moet je niet verdwalen…), de anderen gingen lekker kaartspelletjes spelen. 
 
Na deze lange pauze was het toch weer opladen om te gaan spelen. We moesten 
tegen Springendal Set-Up. De thuisploeg. En dat hebben we geweten. Een paar 
fanatieke supporters maakten veel lawaai. Hierdoor waren we erg afgeleid. De eerste 
set werd helaas verloren. De tweede set was het helaas op. Na zo’n lange dag hadden 
de meiden geen energie en geen fanatisme meer. Helaas werd deze set ook verloren 
 
Het verlies was het eind van het NK voor Meisjes C. Na het douchen hebben we deze 
super leuke dag afgesloten bij de McDonalds. Onder een welverdiende maaltijd 
waren we tot de conclusie gekomen dat het een super gezellige, lange en zeker ook 
leerzame dag is geweest. Nu was het tijd om nog even lekker te spelen in de binnen 
speeltuin van de McDonalds. 
 
Ik wil mijn eigen zus, Hanneke, die naast assistent coach ook wedstrijden heeft 
gefloten, alle ouders die hebben gereden en hebben aangemoedigd, alle andere 
supporters, fotograaf Floor en natuurlijk alle spelers bedanken voor de fantastische 
dag. 
We hebben veel gelachen, gespeeld en geleerd. 
 
Coach Judith Romp 
 

 
Meisjes A: 

 
Het “Meisjes A” Open Club team bestond uit een mix van speelsters uit Meisjes A1, 
Dames 1 en Dames 2, en werd gecoacht door Wessel. Dit gelegenheidsteam had 
maar enkele trainingen met elkaar samen kunnen spelen. 
 
De eerste wedstrijd moesten de meiden aan de bak tegen Taurus uit Houten. Helaas 
was deze grote club een maatje te groot, en werd met 17-25 en 21-25 verloren. Maar 
dit was duidelijk een van de beste teams uit de poule, en ze hebben hier dapper 
verzet tegen geleverd. 
 
Daarna was VC Woerden de tegenstander. Uit observaties van eerdere wedstrijden 
was gebleken dat dit een tegenstander was die gepakt kon worden. In een zeer 
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spannende eerste set werd helaas op het laatst aan het kortste eind getrokken: 24-
26. Maar op dit soort toernooien kan onderling resultaat extreem belangrijk zijn, dus 
was het nu de taak om de tweede set met minstens 25-22 te winnen. En dat 
gebeurde. Alles viel op de plaats en Woerden werd met 25-14 van het veld gestuurd! 
 
Vollingo uit Gouda was de gedoodverfde favoriet in de poule, en maakte deze status 
ook waar in de derde wedstrijd: 20-25 en 11-25. 
 
De laatste wedstrijd was tegen VCH. Bij een 2-0 winst zouden onze meiden op eerder 
genoemd onderling resultaat tegen Woerden derde in de poule worden, en naar de 
kruisfinales mogen. VCH had dan wel alles tot nu toe verloren, ze wouden nog niet 
opgeven. De spanning was overduidelijk aanwezig bij onze meiden en de eerste set 
werd slecht begonnen. De goede coaching van Wessel wist alsnog het tij te keren, en 
met 25-16 en 25-19 werd de wedstrijd binnengesleept! Door naar de kruisfinales! 
 
Met de support van Jongens A, ouders en andere aanhang werd alles gegeven in de 
kruisfinale tegen Irene uit Bilthoven, de nummer 2 uit de andere poule. Met 
setstanden van 22-25 en 21-25 hebben de meiden nog goed verweer geleverd maar 
helaas in het zicht van de haven gestrand.  

 
Jongens A: 

Op 3 januari om 8:30 is de Jongens A selectie van Auto van Oort/Rebelle vertrokken 
naar Nieuwegein om de eerste ronde te spelen van het Nederlandse kampioenschap! 
Met 2 ‘adoptieteamleden’, Wouter en Lars Lemstra vanuit de club Reflex in Duiven en 
de coaches Sven en Daan moesten wij eens laten zien uit welk hout wij waren 
gesneden! 
 
Er ontbrak wel een speler, Ruben. Hij kon er niet bij zijn, omdat hij nog een beach-NK 
moest spelen. Ook niet verkeerd natuurlijk! Wij wisten ook dat als wij ons door deze 
ronde zouden knokken, dat Ruben ons misschien de volgende ronde zou kunnen 
versterken!  
 
Eenmaal in de zaal zagen wij alle teams uit onze poule al een wedstrijd tegen elkaar 
spelen: NVC, het organiserende team, Volley-Zuid, Timios en Volley2Be. NVC en 
Volley-Zuid waren overduidelijk de moeilijkere tegenstanders in de poule. 
 
We moesten direct beginnen met de zwaarste tegenstander, NVC, dus scherpte vanaf 
het begin was nodig. En die was er! We stonden als een team in het veld dat elkaar 
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opbeurde bij een foutje en we vierden samen elk punt alsof we een loterij hadden 
gewonnen! Helaas hadden wij deze wedstrijd verloren met 2-0, maar als we dit al 
tegen zo’n sterk team zouden doen, wie weet... 
 
Daarna was Volley2Be aan de beurt. Daar was het zaak om gewoon simpelweg 
brutaal te zijn en uit te lopen. Tot de 10 bleef het wel gelijk op, puur en alleen omdat 
wij niet ervoor kozen om simpelweg gewoon een bal in te brengen en hen daarna 
met ons verpletterende rallyspel aan onze laarzen te lappen. Met mooie killblocks, 
goede passes en prijsschieten over midden vanwege een slome blokkering, was deze 
wedstrijd 2-0 overtuigend in de pocket! 
 
En dan kwam de belangrijkste wedstrijd, Volley-Zuid. We wisten allemaal dat we deze 
2-0 moesten winnen om nog kans te maken op de volgende ronde. Met een gevulde 
tribune (Dank aan Alex, Meisjes A en ouders voor de enthousiaste aanmoediging!) en 
oorverdovend lawaai gingen we deze wedstrijd in. 
 
Mede dankzij de coaching van Sven en Daan, die ons steeds super instructies gaven, 
hebben we hier ons beste volleybal laten zien. Jasper verdeelde alles heerlijk zodat 
onze aanvallers alle keus hadden. Koen, onze libero, speelde beter dan ooit en ook 
met een meter-bal op midden wist Lars Lemstra de tegenstander vaak te verassen. 
Wouter Lemstra was ook aan het passen als een beest, en haalde alle ballen van de 
grond! Dan kwam Lars van den Berg nog op diagonaal met een superservice die 
eigenlijk altijd een free-ball tot gevolg had. Valentijn was ook niet te stoppen op 
buiten en we hebben deze wedstrijd met hard werken naar ons toe getrokken met 2-
0!  
 
De laatste wedstrijd was Timios. De focus was een beetje weg en met veel eigen 
fouten kwamen we 11-4 achter. Maar het spel begon weer te lopen en we trokken de 
set uiteindelijk naar ons toe. Ook deze wedstrijd hebben we 2-0 gewonnen! Een 
schoonheidsprijs voor deze zege? Nee! Maar ach... We waren door naar de Halve 
Finales, dat was het belangrijkste! 
 
Fabian Wasterval 
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NOJK 2015 Jongens A (missend op de foto: Ruben Penninga & Wouter Lemstra) 
 
De halve finale op 7 februari in Nieuw-Leusden bleek helaas een maatje te groot voor 
de jongens, ondanks de toevoeging van Ruben aan het team. Hier hebben ze nog wel 
1 van de 4 wedstrijden weten te winnen, maar moesten hun meerdere erkennen in 
grote namen als Alterno, VoCASA en Sudosa. Coach Sven moest helaas vroegtijdig het 
toernooi verlaten nadat hij (volgens hem onterecht) weg was gestuurd in de laatste 
wedstrijd door de scheidsrechter. 
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Geslaagd! 

Zoals jullie in een vorige editie van de Volleyskoop hebben kunnen lezen, waren dit 

seizoen niet alleen Dames 1 en Heren 1 actief in de 2e divisie. Ook Willy en Alex 

hebben zich beziggehouden met hun VS4 scheidsrechters cursus, waar ze wedstrijden 

in de 2e divisie voor floten. 

Het eerst was de beurt aan Alex om examen te doen. Op 20 december mocht hij in 

Barneveld zijn Proeve van Bekwaamheid (PvB) afleggen bij de wedstrijd SSS-Dynamo, 

een beste streekderby dus. Tot ongeloof van iedereen (behalve de 2 teams) heeft hij 

het die dag helaas niet gehaald. De 2 weekenden erop kon hij gelukkig met 

beachvolleybal fluiten en vlaggen weer zijn zelfvertrouwen een beetje opbouwen, 

want dat had een flinke tik gekregen.  

En op 24 januari mocht hij het nog een keer proberen, ditmaal bij Reflex Kampen. 

Wéér een streekderby, namelijk tegen EVV uit Elburg. Gelukkig was er dit keer geen 

vuiltje aan de lucht, konden alle kaarten op zak blijven, en werd het succes tot in de 

late uurtjes gevierd in Het Schilderij.  

Iets meer dan een maand later was het de beurt aan Willy. Op 28 februari was hij 

ingedeeld in Gaanderen. Na eerst bij Dames 1 gekeken te hebben in Doetinchem, 

waar hij overigens al zijn beoordelaar tegen het lijf liep, vertrok hij naar de wedstrijd 

voor zijn PvB. Het bleek een leuke, rustige wedstrijd te zijn, die hij uitstekend heeft 

weten te leiden. Een paar details over protocollen hier en daar, maar de uitslag was 

duidelijk: geslaagd! 

De heren mogen volgend seizoen dus blijven fluiten in de nationale tweede divisie. En 

als je meer wilt weten over op regionaal of nationaal niveau fluiten, kan je ze altijd 

aanspreken. We zoeken nog mensen hiervoor namelijk! 

De favoriete spelregel van de beide heren:
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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:  

Het lijkt soms alsof elke vereniging zijn eigen regels hanteert als het om aanvallen 

en/of set-uppen van een libero gaat. Wat mag nou wel en wat niet? 

Antwoord: 

De regels over de libero zijn helaas niet bij alle scheidsrechters even goed bekend, 

zeker op jeugd- en regioniveau. Maar ook op die niveaus is het tegenwoordig vrij 

gebruikelijk om een libero te gebruiken, dus hierbij de precieze uitleg: 

De spelregels zeggen het volgende over een aanval van de libero: 

“19.3.1.2: De Libero … heeft niet het recht een voltooide aanvalsslag uit te voeren 

vanuit welke positie dan ook, als op het moment van het raken van de bal, deze 

geheel boven de netrand is.” 

Een ‘aanvalsslag’ is hier élke actie die de bal naar de tegenstander doet gaan. Een 

libero mag dus best een bal over het net slaan of bovenhands eroverheen spelen, als 

de bal maar onder de netrand is als die gespeeld wordt. Ook is hierbij niet van belang 

waar de libero staat. 

Over het set-uppen van de libero zeggen de spelregels: 

“19.3.1.4: Wanneer een Libero de bal bovenhands speelt in de voorzone … mag de 

aanval niet voltooid worden, indien de bal volledig hoger dan de netrand is.“ 
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Dus het set-uppen van een libero binnen de 3-meterzone is op zich niet verkeerd, 

maar de speler die daarna op deze set-up aanvalt, mag dit niet boven de netrand 

doen!  

Voor de volledigheid, een bovenhandse pass van de libero in de 3-meterzone mag 

ook niet door de spelverdeler boven de netrand doorgetikt worden. De pass telt dan 

als set-up en het doortikken als aanvalsslag. 

Er zijn geen beperkingen op het aanvallen als de libero een bovenhandse set-up 

vanuit het achterveld geeft. 

 

Vraag:  

Als we het toch over de libero hebben, mag in geval van een blessure de libero een 

normaal shirt aan trekken en verder spelen als gewone veldspeler? 

Antwoord: 

Nee, nooit. Dit is (tot twee keer toe) nadrukkelijk verboden in de spelregels: 

 “19.1.3, commentaar 3: … Bovendien kan een Libero, als hij eenmaal op het 

wedstrijdformulier is genoteerd en na ondertekening van het formulier door de 

coach en de aanvoerder, niet meer als veldspeler actief zijn of worden.” 

“15.7, commentaar 4: …Eens in een wedstrijd Libero, altijd Libero gedurende die 

wedstrijd.” 

Andersom mag trouwens wel, als de libero geblesseerd raakt, mag er een nieuwe 

libero aangewezen worden. De oude libero mag dan alleen niet meer meedoen! 

 

 

 

  



 
 

Volleyskoop maart 2015  Pagina 27 

Ophangen wedstrijdnetten 

Op de ALV dit jaar werd er door de aanwezigen gevraagd of er een uitleg zou kunnen 

komen hoe de wedstrijdnetten opgehangen moeten worden. Wij hebben hier een 

mooie presentatie van gemaakt, die jullie op de volgende pagina’s kunnen vinden. 

Ook ligt er in de kast bij de ballen (kast linksboven) een nette uitgedraaide versie.  

We willen alle teams nogmaals herinneren dat ze in principe zélf verantwoordelijk 

zijn dat het net opgezet of op de goede hoogte gehangen wordt! Zorg dus altijd dat je 

als team ruim van tevoren in de zaal aanwezig bent om dit in orde te brengen. En als 

iemand het net al voor jullie goed heeft gehangen, bedank diegene dan even. 

Inge vd Tillaard & Alex de Kok 
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Wereldrecordpoging: grootste beachvolleybaltoernooi ooit 

Op zaterdag 27 juni wordt in Scheveningen een poging gedaan om het wereldrecord 

grootste beachvolleybaltoernooi ooit te verbreken. De recordpoging is officieel 

goedgekeurd door het Guinness World Records. 

Je kunt met vrienden/familie/clubgenoten een veld huren, maar je kunt ook 

deelnemen aan georganiseerde beachvolleybaltoernooien. Binnenkort kun je je 

inschrijven via:  

www.wereldrecordbeachvolleybal.nl 

Wil je alvast meer informatie of een reservering voor een veld doen, mail dan naar: 

wereldrecordbeachvolleybal@nevobo.nl

 

De wereldrecordpoging maakt deel uit van het officiële WK-programma. Op het 

strand van Scheveningen worden op deze dag meer dan driehonderd velden 

neergelegd. Hier kunnen duizenden beachvolleyballers tegelijk hun favoriete sport 

beoefenen. 

 


