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De laatste Volleyskoop van dit seizoen. 
Jullie gaan weer van alles lezen in deze 
Volleyskoop. Van de bestuurstafel 

verwacht je een overzicht, maar dit artikel 
staat in het teken van vrijwilligers!

Het afgelopen seizoen hebben wij mooi 
gedraaid en leuke activiteiten georganiseerd. 
We hebben goed gepresteerd. Bijna de 
gehele Dames lijn schuift een klasse op en de 
Heren lieten mooi volleybal zien. Technisch 
en qua activiteiten zit het dus goed in elkaar. 
Een peloton aan vrijwilligers staat bijna 
dagelijks klaar om de vereniging draaiende 
te houden. En dat is goed, want het is onze 
vereniging. Samen bepalen wij wie we zijn 
als vereniging en wat we wel en niet leuk 
vinden.

De laatste tijd zien we een komen en 
gaan van vrijwilligers. Helaas is de trend 
dat er meer gaan dan komen, en dat 
moet anders! En daarom mijn pleidooi:  
WORD VRIJWILLIGER BIJ AUTO VAN OORT/
REBELLE.

Vrijwilliger zijn is leuk en geeft voldoening. 
Samen iets oppakken, samen werken aan 
een team of activiteit. In teamverband, 

wat wij in volleybal juist opzoeken. Samen 
bouwen aan de vereniging.

Andere verenigingen stellen ‘eisen’ aan je 
vrijwilligersbijdrage als je lid wordt. Dit is bij 
ons nog niet nodig geweest. Eigenlijk wil je 
dat ook niet, want het moet vanuit ons zelf 
komen. Dat levert de meeste inspiratie en 
pas dan kan iedereen iets oppakken waar hij 
of zij goed in is. Die kant willen we op blijven 
gaan. Samen zijn we de vereniging!

Hoe nu verder? Je kan dit lezen en denken, 
daar wil ik meer van weten, ik doe en denk 
mee. Meld je dan aan bij bestuur@avorebelle.
nl. In ieder geval zullen wij vanuit het bestuur 
geschikte kandidaten blijven benaderen. En 
voordat je dan nee zegt, denk nog even aan 
dit stuk. Bespreek de mogelijkheden. Samen 
komen we tot een oplossing.

Het zaalseizoen zit erop. Ik wens jullie veel 
plezier met het beachseizoen.

Ik wens jullie veel leesplezier.  
Sportieve groet,

Gerwin de Boer 
Voorzitter Auto van Oort/Rebelle

Van de Bestuurstafel
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Op 29 april hebben we de 
beachvelden geopend. Bij een 
temperatuur van 6 (!) graden 

stonden we te bibberen onder een 
partytent. Trillend van de kou hebben we 
de champagne ontkurkt en een heerlijk 
plastic bekertje volgeschonken voor 
degenen die wilden. Bij dit ‘officiële’ 
gedeelte hebben we de status van ons 
beachpark onthuld. We hebben een AAA+ 
status gekregen voor de velden en de 
accommodatie.

Gelukkig duurde het ‘officiële’ gedeelte 
niet zo lang. De jeugdleden waren niet te 
houden en trokken de schoenen en sokken 
gewoon uit. Zij gingen lekker beachen. 
Wat nou koud... Gewoon knallen met die 
ballen! Het werd een supergezellig avond 
waar de relaxte sfeer van het beachen 
meteen alweer aanwezig was.

Nog even de afspraken voor het beachen 
op een rijtje:

• Als je lid bent, mag je onbeperkt 
beachen op iedere dag van de week. Het 
enige wat je nodig hebt is en sleutel van 
het hek en een sleutel van de berging voor 

de ballen.

• Voor het spelen hebben we wel een 
speelschema gemaakt. Daarop staat dat 
de jeugd twee momenten in de week 
heeft om te beachen: op maandag- en 
woensdagavond. Op die avonden regelt 
de beachcommissie het toezicht, want de 
jeugd mag niet zonder toezicht beachen. 
De redenen hiervoor zijn: toezicht op 
veiligheid, blessures en sportiviteit. 
Iedereen die ouder is dan 18 jaar kan 
en mag toezicht houden. Op alle andere 
tijdstippen dan die in het speelschema, 
kan de jeugd zelf het toezicht regelen.

• Senioren mogen altijd beachen. Haal 
een sleutelbos en je kunt aan de gang. Op 
momenten dat de senioren beachen mag 
de jeugd ook gewoon komen.

• Als je geen lid bent en je wilt het 
beachen uitproberen, dan kan dat. Je 
mag 2 keer komen beachen (dat kan een 
training zijn of gewoon vrij meespelen). 
Daarna moet je een beslissing nemen of je 
lid wordt.

• Je kunt het hele jaar door lid worden, je 

Beachvolleybal van start
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kunt 
op dit 
moment alleen niet 
meer zelfstandig deelnemen aan 
de competitie met een team, want de 
teams zijn gemaakt en het schema is al 
verspreid. Je kunt nog wel invallen in de 
competitie als iemand afwezig is (ook dan 
moet je lid zijn).

De beachvelden mogen wij ook verhuren. 
Iedere organisatie of vereniging mag 
gebruik maken van onze velden. De kosten 
hiervoor zijn € 20,- per 2 uur voor 4 velden 
(dat is ook de minimale afname). Beachen 
kan erg leuk zijn als bedrijfsuitje of voor 
een verjaardag. We kunnen afspraken 
maken over het gebruik van een kantine 
en sanitaire behoeften. Dit kan alleen in 
overleg met andere verenigingen en ook 
hiervoor wordt een bijdrage gerekend.

Denk je nog aan het jeugdbeachcircuit? 
Op zondag 26 juni 2016 organiseert Auto 
van Oort/Rebelle dit toernooi. Vorig jaar 

hadden 
we geen 
inschrijvingen uit 
onze eigen vereniging, 
terwijl het toernooi volledig gevuld 
was! Voor meer informatie, neem even 
contact met een van ons op.

Op zondag 4 september houden we nog 
een einde-beachseizoen-toernooi. Daar 
delen we nog formulieren voor rond. Het 
seizoen is dan nog niet ten einde hoor: we 
kunnen doorgaan zolang we mooi weer 
hebben.

Heb je een sleutel nodig van de 
beachvelden? Neem contact op met: 
Marianne van Voorbergen: 06-53956500 
Erik de Jonge: 06-53449786 
Inge v.d. Tillaard: 06-55751003



De vakantie staat voor de deur. Binnenkort heb je niets meer te doen. Misschien heb je 
je wel opgegeven voor het beachvolleybal, maar dan nog blijft er voldoende tijd over 
om te relaxen en in de zon een puzzeltje te maken.

Horizontaal: 3. Gemene aanval 4. Voor je haar, vissen en volleybal 6. Een Rebelle-lid zonder 
competitie 10. Wedstrijden in Eerbeek op zaterdagochtend 12. Daar scoor je mee 13. Die zie 
je niet veel meer in het moderne volleybal 
Verticaal: 1. Iedere aanvalsopbouw aan de bal 2. Naam sporthal 3. Nog net gered met een... 
5. Team met de hoogste gemiddelde leeftijd 7. Voor zwembad, zaal en in het zand 8. Na 
het zaalseizoen komt het..? 9. Eerste actie na de opslag 11. Heel veel spullen bewaren en 
volleybal beginnen

Recreantenpuzzel



  
         1 j                     

          u         2 a       3 b   

          d         n       e   

          i         4 n i c o l E 

          t         i       l   

          5 h 6 a n n e k e     o   

            u       a           

            t   7 m               

            i   a               

8 m a r l o e s   r               

            t   l               

            e   e   9 f           

        10l o n n e k e           

                n   m           

                    k           

                    11e e k e     

 

 

Goede oplossingen kunnen bij het antwoord op 
vraag 10 ingeleverd worden. Verkeerde trouwens 

ook! 

Hoe goed ken jij D1?
• Kun je alles zonder na te denken invullen? ⇒ Je bent zeker weten de allergrootste fan! 
• Heb je wat bedenktijd nodig, maar kun je uiteindelijk alles invullen? ⇒ Geen probleem! Je 
bent goed betrokken en wij waarderen dat! 
• Kun je niets invullen? ⇒ Dan is het tijd om vanaf september iedere wedstrijd aanwezig te 
zijn om ons aan te moedigen én zul je onze Facebook-pagina in de gaten moeten houden voor 
alle ins en outs.

De puzzel
1. Deze persoon heeft verkering met de broer van de zus van de trainer 2. Zij is de vriendin 
van Tommy en Pippi Langkous 3. De grootste fan van Dames 1, heeft een slecht gebit 4. Haar 
lievelingseten en  -drinken zijn kartoffelsalat en biologische plantaardige “probeerseldrankjes” 
5. Zij speelt al langer volleybal dan onze jongste speelster oud is. Al bijna 20 jaar. 6. Zo worden 
de dames genoemd door hun gestructureerde trekjes 7. Deze taxichauffeur vervoert speel-
sters in 5 seconden van sporthal naar station 8. Deze smurf is vaker blauw op armen en benen 
dan gewoon huidskleurig 9. Deze persoon is goede vrienden met Edwin van der Sar gezien 
sommige volleybal moves 10. Deze persoon heeft grote ballen 11. Zij is in haar vorige leven 
een zangeres bij kinderen voor kinderen geweest

Goede oplossingen kunnen bij het 
antwoord op vraag 10 ingeleverd worden. 
Verkeerde trouwens ook.



Natuurlijk misten de échte Dames 1-kenners al een antwoord 
in de puzzel. En dat is natuurlijk hét paradepaardje van 

Dames 1: de Teamselfie! Hier een mooi overzicht:
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Wat een topjaar voor Dames 
2! Vanaf het begin tot aan 
de laatste wedstrijd van dit 

seizoen zijn wij niet van plek 1 afgestoten. 
Wij nemen jullie graag even mee naar de 
leuke momenten van het afgelopen jaar. Het 
jaar van Dames 2. Sportief. Gezellig. Soms 
spannend. Soms deceptie. Meestal dik feest. 
Maar bovenal: KAMPIOENEN!

Laten we beginnen met Lianne, onze 
aanvoerster. Iedereen die haar kent weet 
dat zij een ietsepietsie klein beetje moeite 
heeft met links en rechts. Ken je dat trucje 
met dat je met linkerhand een L kan maken, 
en met je rechterhand niet? Dit is wat 
Lianne standaard doet bij het autorijden en 
wanneer de trainer opdraagt waar zij moet 
gaan staan: links of rechts. Dit seizoen zijn 
wij erachter gekomen dat dit niet het enige 
is waar Lianne problemen mee heeft. Haar 
inzicht in wat boven en onder is blijkt ook 
niet helemaal je-van-het. Zo stond ze aan 
het net met haar armen achter haar rug 
een poging te doen om de juiste arm boven 
te krijgen. Faliekant mislukt. We beginnen 
medelijden te krijgen met Mark, de vriend 
van Lianne.

Dan Nicole. De meeste mensen weten wel 
dat zij regelmatig met klompen aan komt 
zetten. Zit zo lekker. Soms wel koud, vandaar 
dat je er wel gewoon sokken in aan moet 
doen, zo hebben wij van haar geleerd. Nicole 
kan heel beeldend vertellen. Voor het effect 
moet je dus zeker even aan haar vragen 
hoe zij thuiskomt na het stappen, maar ik 
kan vast een poging doen de situatie te 
schetsen. Nicole houdt van feestjes. En bier. 
Als Nicole ‘s nachts na zo’n feestje thuiskomt, 
gaat dit altijd iets anders dan gepland. Zo 
denkt zij bij de deur van het klompenhok 
(wellicht liggen de sokken er ook voor als 
het koud is) dat zij de deur zachtjes moet 
sluiten. Poging 1 mislukt. Hierna doet ze 
een poging om zachtjes naar boven te 
sluipen op de trap, om bij haar ouders aan 
te geven dat zij veilig thuis is. Voor de deur 
van haar ouders doet zij een schietgebedje: 
‘Laat mij normaal doen. Laat mij normaal 
doen.’ Zij doet de deur open en denkt dat 
ze fluistert (schreeuwt) dan: “HIK BHEN 
TOJHSZ!”. Poging 2 mislukt. Om vervolgens 
de volgende dag van haar ouders te horen: 
“Wat een herrie gisteren op die trap, je leek 
wel een olifant.” Poging 3 mislukt. Algehele 
faal. Nog een extra weetje: Nicole geeft haar 
vriendjes een proeftijd. Kijken, kijken, niet 

Dames 2 kampioen!
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kopen. Nicole gaat ons verlaten volgend jaar. 
Wij denken niet dat ze ons kan missen, dus 
ze komt vast gauw terug. Bedankt voor je 
inzet en voor je leuke verhalen Nicole!

Sharonne was dit jaar een nieuweling in 
Dames 2. Een rustige teamspeler met hier 
en daar een hilarische opmerking. Zo staat 
de opmerking “Als ik laag had gezeten, 
had ik ‘m gehad” nadat een bal op 10 
centimeter van haar vandaan op de grond 
viel, nog vers in ons geheugen. Ik weet niet 
of jullie het ooit gezien hebben, maar die 
service van Sharonne is niet te houden. 
Kanonhard en strak over het net. Ze heeft 
hier menige puntjes mee gescoord, zeker op 
de momenten dat we dit hard nodig hadden! 
Voor degenen die het niet gezien hebben: 
jammer, je kans is verkeken, want zij gaat ons 
verlaten volgend jaar. Helaas. Je komt ons 
nog wel eens aanmoedigen toch?

Kersten: meestal aanwezig, 
maar ook vaak 

op vakantie. Zelf noemt ze dit soms “een reis 
voor het werk”, maar hier trappen wij niet in. 
Het is toch vaker voorgekomen dat zij met 
ontzettend bruine benen aan kwam kakken. 
Vreselijk toch, met onze witte winterbenen? 
Deze zelfde bruine benen moeten standaard 
na elke wedstrijd of training in een strakke 
broek. De meeste dames zullen erkennen dat 
een strakke broek na sporten geen goed idee 
is. Meerder malen hebben wij Kersten horen 
zeggen dat ze een wat lossere broek mee 
moest nemen. Dit is niet gebeurd. Ik zal jullie 
vertellen hoe dit eruit ziet. Na het douchen 
gaat ze zitten en begint zij eerst haar benen 
in de broekspijpen te wurmen. Naarmate 
deze broek hoger komt, komen hier steeds 
meer bewegingen bij. Wanneer de broek 
bijna aan is, alleen het laatste stukje nog, 
doet ze een dansje. Dit dansje heeft iets weg 
van een combinatie van de Harlem-shake en 
de Griekse volksdans de Sirtaki. Het is dat we 
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hier geen filmpje van kunnen maken...

Natasha, onze diagonaal, heeft dit seizoen 
helaas abrupt moeten beëindigen. Niet 
omdat ze het wilde, maar omdat ze ziek 
werd. Ontzettend balen voor haar, maar ook 
voor ons. Gelukkig knapt ze nu weer op en 
gaat ze volgend jaar gewoon weer knallen! 
Hopelijk weer met de aanmoedigingen van 
haar (ware) Jacob, de vriend van Natasha, 
die soms zelfs uitwedstrijden met ons 
meeging! Dat zijn de echte supporters.

Anouk, onze benjamin. De jongste, maar niet 
de minste. Niet in volleybal, maar zéker niet 
in praatjes. Aan het begin van het seizoen 
heeft zij ons gevraagd of wij het goed vonden 
dat zij elke wedstrijd de shirts wast, zodat 
zij dan niet hoeft te rijden. Onze benjamin 
heeft nog geen rijbewijs. Prima, zo vonden 
wij. Uiteraard gaan wij er nu vanuit dat ze 
onze wasvrouw ook volgend jaar blijft. In 
diezelfde wastas zitten inmiddels al een extra 
paar knielappen dankzij diezelfde wasvrouw. 
Bijzonder genoeg is ons team ontzettend 
vergeetachtig met de sporttas inpakken 
en is er altijd wel iemand (of de laatste tijd 
meerdere personen) iets vergeten. Vooral 
de sokken zijn populair. Om bij Anouk te 
blijven: zij heeft bij een uitwedstrijd nadat ze 
knielappen vergeten was, een paar ‘geleend’ 
uit de bak met achtergebleven spullen, en 

deze ‘vergeten’ terug te geven. Boefje.

Marit Joacobs. Zus van Laurien Jocobs. 
Nou weten wij wel dat ze niet Joacobs en 
Jocobs heten, maar toch heeft dit het gehele 
seizoen verkeerd op de site gestaan waarna 
wij ze ook maar direct hebben omgedoopt 
en zo zijn gaan noemen. Klinkt best lekker. 
Marit is een emotionele speler. Aan haar 
gezicht kun je goed zien hoe het ervoor staat 
in onze wedstrijden. Handig voor al onze 
fans die iets later binnen komen! Ook leuk 
is dat Marit de serie ER beschrijft als een 
helikopterserie. Nog leuker is dat dit ook 
direct geraden wordt door een teamgenoot. 
Wat zitten we toch op hetzelfde level.

Laurien Jocobs, zoals hierboven beschreven. 
Dit jaar was zij een nieuweling. Zou dat 
allemaal wel goed gaat tussen de zusjes? 
Gelukkig bleken er genoeg familieliefde te 
zijn om dit seizoen af te sluiten zonder een 
familievete. Ook Laurien is met emoties 
een open boek. Ze kan hard juichen en 
aanmoedigen maar ook kan zij erg boos 
kijken in de wedstrijd. Verrassend genoeg 
vooral wanneer ze zelf scoort. Hoe mooier 
de bal, hoe minder blij ze lijkt. Dat is 
concentratie. Zegt ze. Leuk om te weten: 
Dames 2 houdt van zingen. Vooral “We 
are the Champions” en “Dikke Tieten, 
Kartoffelsalat”. De enige bij wie dit dan ook 
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daadwerkelijk nog mooi klinkt is Laurien!

Bianca is onze mama. Zoals zij thuis 
moedert, moedert zij lekker verder bij ons. 
Dit betekent niet dat zij ons weerhoudt van 
onverstandige dingen. Integendeel: zij staat 
voorop. Blijft er een wijntje over? Bianca 
neemt er twee. Zoals een echte moeder 
betaamt, offert zij zich wel op. Komen er 
mixdrankjes op tafel? Bianca organiseert 
een heuse drankproeverij en hangt als 
eerste aan de fles. Voor de gein moet je 
wanneer Bianca in de buurt is het liedje: 
“Dikke Tieten, Kartoffelsalat” eens op zetten. 
Kijken wat er dan gebeurd. Neem je camera 
mee! Daarnaast heeft Bianca ook nog een 
ontzettend aanpassingsvermogen. Als Lisa 
bij het spel 30 seconds het woord CBS, 
wat volgens ons Centraal Bureau voor de 
Statistiek betekent, uitlegt als: “Hier kun je je 
rijbewijs ophalen”, wordt dit direct geraden 
door Bianca. Ons team achtte de kans dat 
dit goed geraden werd statistisch erg klein... 
Mede dankzij deze goede antwoorden bleek 
het team de passer-lopers wel het slimst!

Kristel is onze oma. De oudste van het stel. 
Wat overigens niet wil zeggen dat ze het 
meest verstandigst is. In tegendeel. Bij ons 
lijkt meer hoe ouder hoe gekker. Dit begint 
bij binnenkomst in de kleedkamer. O wee als 
iemand op haar plek zit. Die jaagt ze weg. 

Al zijn ALLE banken leeg, ze moet en ze zal 
op haar eigen plekje. En wist je dat Kristel 
onze mooie kampioensbeker van de NeVoBo 
binnen drie tellen gesloopt had? Ze dacht 
dat het een lasso was bij het dansen. De Kam 
van Kampioenen is nooit meer gevonden... 
Lang leve de pioenen!

Imme is de kneus. Na een aantal weken 
blessureleed eindelijk weer terug om te 
knallen. De laatste wedstrijd ging het helaas 
wéér mis en landde ze op de voeten van de 
tegenstander. Twee jaar gelden ongeveer 
hetzelfde verhaal. Flink balen, maar laten we 
eerlijk zijn. Als Imme geblesseerd is wordt 
Dames 2 blijkbaar kampioen. Volgend jaar 
maar weer doen dus?

Wessel. Serieuze trainer, maar ook in voor 
een grapje. We hebben het hem soms 
verdomd moeilijk gemaakt met onze 
humor (want dat is het, wij vinden onszelf 
ontzettend grappig) en soms omdat onze 
motivatie wat verder weg leek dan normaal. 
Maar zeker ook omdat hij soms iets heel 
grappigs doet, waardoor wij de hele training 
last van hebben van lachbuien. Zo kwam 
er in een training per ongeluk een keer uit: 
“Immetje, wil jij op linksachter gaan staan?” 
Jullie begrijpen dat wij Wessel zo af en toe 
nog steeds Wesseltje noemen en dit nog 
steeds grappig vinden. 



Naarmate het seizoen vorderde viel het ook 
op dat een aantal meiden uit ons team de 
typische zwangerschapskwaaltjes hadden. 

Steeds plassen, misselijk, overgeven, etc. Al 
snel was de roddel dat over 10 jaar er een 
nieuw team opgericht kon worden met de 
kinderen van de dames van Dames 2, met 
één en dezelfde vader. Ja die arme jongen 
heeft wat te voortduren gehad, zeker toen 

bleek dat er ook nog een gat in zijn broek 
zat... Wessel stopt na drie jaar met training 
geven bij ons. Twee keer kampioen, van 

tweede klasse naar promotieklasse. 
Lijkt ons een heel goede prestatie! Top! 
Bedankt Wessel!

Graag willen wij ook nog even onze 
invalcoaches te bedanken. Wanneer 
Wessel niet aanwezig kon zijn zijn wij in 
het eerste deel van de competitie goed 
opgevangen door Yolanda en Willy en in 
het tweede deel door Alex en zelfs Herman, 
familie van eerder genoemde Joacobs en 
Jocobs. Bedankt! Ook hebben er een aantal 
meiden vol enthousiasme meegetraind en 
meegedaan met wedstrijden. Demi, Daphne, 
Lisa. Bedankt kampioenen!

Zoals hierboven beschreven hebben wij 
dit jaar als een topjaar ervaren. Natuurlijk 
kampioen maar ook een hecht team, leuke 
wedstrijden, spanning in de wedstrijden 
en goede teamuitjes met als hoogtepunt 
(of dieptepunt?) een paaldanscursus. Wij 
kijken vol verwachting uit naar volgend 
jaar, een jaar in de promotieklasse! We 

kunnen dan jullie steun en aanmoediging 
goed gebruiken, dus nemen jullie ook je 
familie en vrienden mee?

Tu-tu tu-tu tu-tu.. HEEEEEEE!!!
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Dames 3 begon met een nagenoeg 
onveranderd team aan een nieuw 
seizoen. Iedereen had er weer veel 

zin in. Omdat Jaimy en Julliette gestopt zijn 
hadden we nog maar 1 spelverdeler en 1 
diagonaal over (Yolanda en Chantal). Lisa 
Leeflang zou ons team versterken, maar 
zij raakte tijdens de eerste traing dusdanig 
geblesseerd dat zij voor de rest van het 
seizoen uitgeschakeld was. En dan hebben 
we ook nog Alberdina. Omdat zij werkzaam 
is als verpleegkundige op de eerste hulp, kon 
zij niet alle wedstrijden meedoen. Hierdoor 
hebben we niet direct de verwachting 
uitgesproken om boven in mee te gaan 
draaien, ondanks het feit dat we via 

degradatie uit de 2e klasse in de 3e klasse 
terecht zijn gekomen. Onze trainer Daan had 
daar andere ideeën over, want hij begon 
direct met fanatieke conditietrainingen. Dus 
toen we onze eerste wedstrijden gingen 
spelen kregen we al heel snel het idee dat 
we best een goed seizoen konden draaien. 
Omdat Esther Hillen het volleyballen ging 
missen, kwam ze gezellig meetrainen en 
spelen wanneer nodig. Dit gaf ons team 
natuurlijk ook een boost, want als Esther bij 
je in het team staat dan heb je zelf ook het 
idee een topvolleyballer te zijn.

Gaandeweg het seizoen raakte Annet 
een aantal keer geblesseerd aan haar rug 

Dames 3 kampioen!
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en daardoor hebben Demi en Daphne 
regelmatig met ons mee gedaan. Hoe leuk 
wij en zij dat vonden blijkt uit het feit dat 
ze ook mee zijn gegaan met ons teamuitje 
(zie foto). Er was zelfs 1 wedstrijd waarbij 
we zo weinig spelers hadden dat we onze 
talentvolle recreant van stal moesten 
halen op de ochtend van vertrek: dank 
je wel Marianne van Voorbergen voor je 
geweldige inzet! We hopen dat je ooit 
competitiespelend lid zal worden, want het is 
jammer dat je dit talent verloren laat gaan.

Dit seizoen hebben hebben we niet één 
wedstrijd verloren en zijn we met 104 
punten overtuigend de kampioenen van deze 
competitie. Nu is ook Chantal eindelijk eens 
kampioen geworden. Haar paps en mams 

hebben haar dan ook flink in de bloemen 
gezet, want wij als team waren daar jammer 
genoeg niet van op de hoogte!

Wat we wel echt heeeeel jammer vinden 
is dat Jael ons gaat verlaten!! Zij gaat op 
3 mei tot eind augustus naar Frankrijk en 
aansluitend voor een half jaar naar Israël 
en ze hoopt zelfs dat ze er nog een half jaar 
aan vast mag knopen. Natuurlijk gunnen wij 
haar deze mooie ervaring maar, wij hadden 
het gewoon heel fijn gevonden dat ze in 
augustus gewoon nog bij ons in het team 
had gezeten. Jael, namens ons: heel veel 
plezier in het mooie Israel en geniet van deze 
ervaring! Al met al was dit een geweldig 
seizoen. Op naar een nieuw seizoen!

Onze kampioenswedstrijd vond plaats 
op 16 april 2016. In Schalkhaar 
met superveel publiek speelden 

we tegen SVS DS5, dat net zoals wij ook uit 
jonge meiden bestond en op de 2e plaats 
stonden. Wij hadden de overwinning nodig 
om kampioen te worden, zij hadden 1 set 
nodig om te promoveren naar de 3e klasse. 
Ze zouden er dan ook alles aan doen om 

dat setje te pakken. Met Daan als coach 
begonnen we de wedstrijd. We hadden al 
gauw door dat we deze meiden veel sterker 
zijn dan al onze andere tegenstanders. We 
kregen harde services op ons af, maar we 
waren als snel bij de les en gingen goed 
meevolleyballen. Het ging de hele set erg 
gelijk op maar uiteindelijk pakten wij de 
voorsprong en wonnen de set met 21-25.

Dames 4 kampioen!
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De 
tweede 
set leek erg veel op 
de eerste set. Het ging er gelijk 
op, maar door veel goede serviceseries 
bleven we steeds bij. Aan het einde was 
het nog even spannend, maar we wonnen 
uiteindelijk ook de tweede set met 23-25.

De derde set startten we niet goed (met 
waarschijnlijk al in het achterhoofd dat de 
overwinning binnen was). We kregen een 
goede service op ons af waardoor er veel 
ketsers waren. Het leek SVS allemaal erg mee 
te zitten en ons erg tegen. We hebben op 
het einde nog geknokt maar helaas verloren 
we de set met 25-22. De promotie van SVS 
was nu zeker, maar ons kampioenschap nog 
niet.

De vierde set waren we er klaar mee, na 
deze set zouden we kampioen zijn, een vijfde 
set was geen optie. We begonnen gelijk 
met een goede serviceserie van Manon, 
waardoor we al snel een grote voorsprong 
kregen. Er werd goed gevolleybald  door ons, 
waardoor SVS weinig punten maakte. De set 

was 
weer een 
beetje als al onze 
andere sets van het seizoen: 
makkelijk en ze kwamen niet verder 
dan de tien. Met een goede laatste pass en 
een mooie bal op midden knalde Bente het 
kampioenschap binnen. We wonnen de set 
uiteindelijk met 10-25.

Onze laatste thuiswedstrijd hebben we 
nog even extra hard gevierd met een 4-0 
overwinning op Dynamo met gejuich, 
ballonnen, bloemen en natuurlijk: TAART!

We bedanken Daan en Judith voor de 
leuke trainingen, de goede coaching en 
aanmoediging. We bedanken Lisa omdat ze 
elke wedstrijd zorgde voor fruit en snoepjes. 
We bedanken Daphne voor de stankoverlast 
van haar kniebeschermers en natuurlijk 
willen we Shanna, Dionne en Iris bedanken 
voor het invallen i.v.m. de vele blessures.
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Na het vertrek van Menno, Niels, 
Jasper en Thijs onderging Heren 2 
een hele metamorfose. De transfer 

om Robert en Alex vanuit Heren 3 naar ons 
team te krijgen was snel rond en met Koen 
en Jorden uit Jongens A (en Lars, Valentijn 
en ikzelf die al meespeelden) was Heren 2 
’15/’16 rond!

Zo’n heel nieuw team is natuurlijk wel 
eventjes wennen. Het was dan ook 
vanzelfsprekend voor iedereen om dit 
seizoen handhaving als uitgangspunt te 
nemen. Enkele spelers van Heren 1 hebben 
ons geholpen bij het behalen van deze 
doelstelling, waarvoor natuurlijk onze dank!

Het was allesbehalve een saai seizoen 
voor ons. Zo hebben we vanzelfsprekend 
de ene keer hoge pieken en dan weer 
diepe dalen meegemaakt, Rammstein 
inspeelmuziek, het brandalarm dat af gaat 
tijdens de gloeiendhete douche, Heren 4 die 
Omnisport in een heksenketel veranderde 
toen de wedstrijd bij Dynamo eigenlijk al 
zo goed al beslist was... Nee nee, een saai 
seizoen was het zeker niet!

Zo was voor mij een van de hoogtepunten 

de wedstrijd in Apeldoorn op dinsdag 16 
februari tegen Dio Beemte 2, die we nipt 
met 3-2 wonnen in een zenuwslopende 
laatste set (17-19). Het was een latertje die 
avond. De volgende dag moesten we weer 
vroeg uit de veren, maar wat was die winst 
heerlijk!

De thuiswedstrijd tegen Primavo op vrijdag 
18 maart, was ook een blije verassing. Met 
Alex op de liberoplek omdat Koen nog best 
moe was vanwege zijn buitenlandreis, traden 
wij aan. De subtopploeg die toen nummer 4 
stond (wij 8-9 ongeveer), zou het ons lastig 
gaan maken en met setwinst zouden we al 
blij zijn.

De eerste rally was echter al een hele 
lange, die wij naar ons toetrokken met een 
killblock. Het zou geen makkelijk avondje 
worden in Dieren! De eerste set rolden 
we eroverheen met 25-13, waarna wij 
vervolgens de wedstrijd met 3-1 naar ons 
toetrokken. 4 sappige punten die ons heel 
veel ademruimte gaven bij de strijd tegen 
degradatie.

Om dan dit stukje af te sluiten (als we alle 
wedstrijden gaan benoemen zijn we morgen 

Heren 2: Handhaving
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nog bezig...) wilde ik nog de thuiswedstrijd 
tegen Rood-Wit benoemen. Deze ploeg 
stond laatste en met 1 puntje waren wij 
100% zeker van handhaving, maar Bruvoc, 
de ploeg onder ons, zou ons vermoedelijk 
niet meer gaan inhalen, ook al haalden we 
dat punt niet.

Wij gingen dus relaxed deze wedstrijd in, 
en na een twijfelachtige start lieten wij zien 
wat voor een groei wij als team hebben 
doorgemaakt! Zij hadden op een gegeven 

moment écht geen schijn van kans meer, en 
dit was gewoon een kwestie van nog één 
keer lekker samen ballen.

Dat samen ballen gaan we uiteraard 
volgend seizoen ook doen, en dan hoop ik 
te schrijven over ons kampioenschap! We 
hebben immers de tijd gehad om te wennen, 
en nu gaan we de 1e klasse eens laten zien 
wat we waard zijn! Samen met versterking 
van Daan van Gaalen.  - Fabian Wasterval

Heren 3 kende een zwaar seizoen. Tot aan 
de laatste wedstrijd was het spannend of 
de heren de PD zouden ontlopen of niet. 
Met hulp van Lars en invalcoach Alex werd 
het de laatste wedstrijd erop of eronder. 

Na 4 sets knokken was de uitslag een zeer 
nette 4-0 overwinning. Aangezien 3-1 
winnen genoeg was om zeker te zijn van 
handhaving, konden de heren heerlijk een 
feestje bouwen op het eindfeest die avond.

Heren 3: Handhaving
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2 april 2016. “Wacht! Stop met rijden!” 
hoor ik aan de andere kant van de 
lijn. “Huh, wat is er dan?” vraag ik 

aan Devi die dit commando zojuist door 
de telefoon heeft geroepen. “We zijn de 
wastas vergeten en moeten terug.” Oké, 
even omschakelen, maar zonder gemopper 
parkeren we op de vluchtstrook. “Er kunnen 
er nog wel een paar in de achterbak”, hoor ik 
mijn moeder opperen.

Zo gezegd, zo gedaan. Mama Devi rijdt terug 
naar Rheden voor de shirts en met een auto 
volgeladen (zie foto, we zaten in de auto 
met 9 mensen) rijden we verder naar Tiel. 
Met stukken tape improviseren we voor de 
eerste set nummers op onze inspeelshirts, 
daarna worden we gered door de wastas 
en met een 3-1 winst rijden we rustig terug 
naar huis. Dit seizoen is voor ons een heel 

leerzaam seizoen geweest. 

Met Marit en Frank als trainers hebben 
we ontzettend veel geleerd. We zijn beter 
geworden, en dat terwijl ik met sommige 
meiden toch al zo’n 5 jaar in een team 
zit. Tijdens de trainingen en wedstrijden, 
maar ook naast volleybal zien we elkaar 
regelmatig. Dat zorgt ervoor dat als je een 
keer een slechte dag hebt, het niet uit 
maakt. We weten wat we aan elkaar hebben. 
Van je fouten kun je leren en je kunt leren 
van de fouten van een ander.

Het loopt echt niet altijd soepel. Ik erger 
me regelmatig aan sommige van mijn 
teamgenoten, en zij zich aan mij. Maar dat 
mag, na al die jaren. Ik ben blij met zo’n 
superteam. Ik hoop op meer jaartjes met 
dit superteam, maar ik besef ook dat er ook 
ooit een eind aan zal moeten komen, helaas. 
Gelukkig heb ik van dit seizoen kunnen 
genieten!  - Jemijn de Coo

Het seizoen van Meisjes B
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Zaterdag 9 april zijn de eerste 

kampioenen bij de mini’s gehuldigd. 

Dit team is nu al kampioen, terwijl 

er nog een wedstrijddag gespeeld moet 

worden. Deze 6 meisjes hebben erg goed 

gespeeld en dat is beloond met het behalen 

van dit kampioenschap.

Damla Yesilbag, Hiske Nicolaï, Lieke de 

Graaf, Benthe Meppelink, Merel de Graaf en 

Ceren Yesilbag: van harte gefeliciteerd! En 

natuurlijk trainster Danique Roza!

CMV Niveau 6.2



Pagina 24 www.autovanoortrebelle.nl

Volleyskoop Mei 2016

Jongens B
Trainer: Daniël Bouman
Woensdag: 18:00 - 19:30
Vrijdag: 18:00 - 19:30

1. Wouter Boose
2. Jesper Kerver
3. Sander de Koe
4. Nathan ten Brinke
5. Stein Jonker
6. Daniël Bennink
7. Ruben van Sluijs
8. Quinn Bouw

Jongens C
Trainer: 
Woensdag: 18:00 - 19:30
Vrijdag: 18:00 - 19:30

1. Jeroen Bennink
2. Niels Bouman
3. Niels Germeraad
4. Matthias Schülski
5. Mark Tijhaar
6. Javan Kassenaar
7. Mick Bakker
8. Dylan Deen

Meisjes A1
Trainer: 
Dinsdag: 18:30 - 20:00
Vrijdag: 18:00 - 19:30

1. Daniek Thijssen
2. Anna van Vliet
3. Shanna Zoeter
4. Dionne van den Berg
5. Anouk Bozinis
6. Maaike Tenhagen
7. Jemijn de Coo
8. Iris van Voorbergen
9. Milou van Omme

Meisjes A2
Trainer: 
Woensdag: 19:30 - 21:00

1. Irene van der Stok
2. Miranda Beumer
3. Imke Dijkslag
4. Nalien Mahmoud
5. Hanne van ‘t Wout
6. Plien de Haan
7. Fleur Krechting
8. Elifean Aydemir
9. Anouk Hendriks

Meisjes C1
Trainer: Danique en Demi
Woensdag: 18:00 - 19:30
Vrijdag: 18:00 - 19:30

1. Selyna Peters
2. Maaike van Vliet
3. Lieke Boose
4. Merel de Boer
5. Hiske Nicolai
6. Lieke de Graaf
7. Eylem Erkus
8. Fatmanur Yilmaz
9. Merel de Graaf
10. Yesemin Öztürk

Meisjes C2
Trainer: Marloes en Corma
Woensdag: 18:00 - 19:30
Vrijdag: 18:00 - 19:30

1. Natalie Kevenaar
2. Beyaaz Moestaffa
3. Vienne Piket
4. Esther Beumer
5. Damla Yesilbag
6. Ceren Yesilbag
7. Maryam Ekaouni
8. Benthe Meppelink

Teamindelingen



Heren 1
Trainer: 
Woensdag: 21:00 - 22:30
Maandag: 20:30 - 22:30

1. Sven Akse
2. Niels Akse
3. Florentijn Bos
4. Michiel Liesting
5. Ruurd Witteveen
6. Hugo Noomen (?)
7. Wessel van Lunzen (?)
8. Maarten van Raalte
9. Frank Teunissen
10. Daan van Gaalen

Heren 2
Trainer: Sven Akse
Woensdag: 19:30 - 21:00
Vrijdag: 19:30 - 21:00

1. Lars van den Berg
2. Valentijn Jansen
3. Gerwin de Boer
4. Fabian Wastervan
5. Robert van den Tooren
6. Alex de Kok
7. Daniël Bouman
8. Daan van Gaalen
9. Koen Wilbrink
10. Jorden Zoeter

Heren 3
Trainer: 
Woensdag: 21:00 - 22:30

1. Frank Bodt
2. André Knecht
3. Michel Zoeter
4. Gerard Uenk
5. Edwin van Ree
6. Lucas Zantinge
7. Thomas van der Woude
8. Nilan Kuiper
9. Edward van Ginkel
10. Ronald Geerdes

Heren 4
Trainer: Gerwin de Boer
Woensdag: 21:00 -22:30

1. Hadad Moestaffa
2. Jan Kevenaar
3. Erik de Jonge
4. Leonard van den Berg
5. Jaap Penninga
6. Luk Bouman
7. Thomas Eskes
8. Jan van der Mast
9. Ed Wolff
10. Rob van den Tooren

Dames 1
Trainer: Marloes en Corma
Woensdag: 18:00 - 19:30
Maandag: 18:00 - 19:30

1. Annika Akse
2. Nicole Pieper
3. Femke van Ampting
4. Eeke Noomen
5. Marleen/Hanneke/Anouk
6. Marleen/Hanneke/Anouk
7. Judith Romp
8. Daphne Welling
9. Marloes van Gaalen
10. Lonneke van Dijk
11. Suzanne ter Horst

Dames 2
Trainer: Frank Teunissen
Woensdag: 19:30 - 21:00
Dinsdag: 20:00 - 21:30

1. Imme van der Lee
2. Kersten van Dalfsen
3. Bianca Liesting
4. Laurien Jacobs
5. Marleen/Hanneke/Anouk
6. Kristel Corbijn
7. Natasha Welling
8. Daphne Welling
9. Marit Jacobs
10. Lianne Overgoor

Dames 3
Trainer: Daan van Gaalen
Woensdag: 18:30 - 20:00
Vrijdag 18:00 - 19:30

1. Demi Bodt
2. Lisa Sanders
3. Manon Roza
4. Alberdina Sonderloo
5. Janneke Klein Nulent
6. Yolanda Willems
7. Esther Hillen
8. Floor van Ravenswoud
9. Danique Roza
10. [Reservespeler MA]

Dames 4
Trainer: Judith Romp
Woensdag: 20:00 - 21:30
Vrijdag 18:00 - 19:30

1. Annet van den Berg
2. Chantal van den Broek
3. Anja Wijnveld
4. Esther van Breda
5. Sophie van Genderen
6. Brenda van de Mast
7. Chantal Feukkink
8. Lyanne Peters
9. [Reservespeler MA]

De volledige CMV-teamindeling is 
verschenen na het ter perse gaan van 

deze Volleyskoop.



In elke Volleyskoop wil ik vragen 
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 
Is er al iets bekend van de aangekondigde 
storm aan regelwijzigingen voor volgend 
seizoen? 

Antwoord 
Nee, ondanks dat de bedoeling was om 
dit voor 1 mei te publiceren, is dit niet 
gelukt. De NeVoBo is nog druk bezig met de 
pouleindelingen voor volgend seizoen.

Het grootste deel van de wijzgingen zal te 
maken met kleine regels over protocol, zoals 

het eerst naar de achterlijn gaan na het 
einde van de set. Maar er zulle ook een paar 
ingrijpende verandringen tussen zitten.

Aan het begin van volgend seizoen zal ik 
weer een bijeenkomst voor scheidsrechters 
organiseren. Waarschijnlijk zal ik dan ook 
alle trainers en aanvoerders uitnodigen, 
zodat die ook op de hoogte zullen zijn van de 
nieuwe regels.

Wat dan, Scheids??!!
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Volleyskoop maart 2016

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 Thomas Eskes wedstrijdsecretariaat@avorebelle.nl
Activiteiten Commissie Daan van Gaalen activiteiten@avorebelle.nl 06-37341125
Public Relations Robert van Gaalen pr@avorebelle.nl 0313-414946
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 Bianca Liesting biancaliesting@gmail.com 0313-427736
TC - 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) e87,50 e45,00 e60,00
ABC Jeugd (12 t/m 17 jr) e125,50 e86,00 e73,00
Senioren (18 jaar en ouder) e153,50 e105,00 e93,00
Recreanten (18 jaar en ouder) e141,50 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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