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Volleyskoop Mei 2017

De laatste Volleyskoop van het 
zaalseizoen 2016-2017. Weer 
een geslaagd seizoen met mooie 

wedstrijden en kampioenen. Het beachseizoen 

is gestart. 

Eind april was voor sommigen het einde van 

de competitie en voor Dames 1, Dames 2 

en Heren 2 de start van de P/D-wedstrijden. 

Niveau 4 is kampioen geworden en mocht 

meedoen met de regiokampioenschappen. 

Het resultaat was best goed te noemen. 

Dames 1 handhaaft zich in de derde divisie, 

Heren 2 is eerste reserve om te promoveren 

naar de promotieklasse (inmiddels 

gepromoveerd, red) en Niveau 4 is  2e 

geworden bij de regiokampioenschappen. 

Die zien we de komende jaren vast nog terug. 

Dames 2 redde het niet en is gedegradeerd 

naar de eerste klasse.

Nu alle wedstrijden zijn gespeeld kan de 

nieuwe teamindeling worden gemaakt. Deze 

zal binnenkort op de site worden geplaatst. 

Volgend jaar starten we weer in de eerste 

week van september. Mogelijk een week 

eerder! We weten dit pas laat, dus houd de 

website hiervoor in de gaten.

Natuurlijk waren er ook weer leuke 

activiteiten. Het eindfeest was weer een grote 

knaller. Michel bedankt voor de foto’s. Gepland 

staan nog het kamp (weekend van 30 juni) en 

het jeugdbeachtoernooi op 24 juni. Dat wordt 

een hete zomer!

Op 22 juni houden wij het vrijwilligersfeest. 

Sta je als vrijwilliger te boek, dan ben je 

uitgenodigd voor het vrijwilligersfeest. Het 

vrijwilligersfeest wordt gehouden om alle 

vrijwilligers te bedanken voor hun bijdrage dit 

seizoen.

Van de Bestuurstafel
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Als laatste willen wij twee nieuwe sponsoren 
introduceren. Van Breda heeft het 
sponsorcontract met de vereniging voor 3 jaar 
verlengd en verzorgt de komende periode 
de inspeelshirts van Heren 1. Heel blij zijn 
we met het verwelkomen van een nieuwe 
sponsor voor de Circulatiejeugd. Grotenhuis 

Makelaardij sponsort hen de komende vijf jaar. 

Rest mij jullie veel plezier te wensen bij het 
lezen van deze Volleyskoop.

Sportieve groet,

Gerwin de Boer 

Na de degradatie uit de eerste divisie 
moest Heren 1 het doen zonder Hugo 
en Wessel, die allebei eredivisie gingen 

spelen. Als nieuwe teamgenoten mochten 
we Florentijn en Niels Knecht (al een oude 
bekende) verwelkomen. Erik schoof door van 
assistent trainer naar hoofdtrainer. Hiermee, 
en met hulp van jongens van Heren 2, gingen 
wij het seizoen in om ons te handhaven, en 
misschien wel meer, in de tweede divisie. 

De start was goed! Er werd drie keer met 3-1 
gewonnen tegen ploegen met verschillende 
ambities. Tegenstanders in de eerste drie 
wedstrijden waren uit op het kampioenschap 
of wilden zich handhaven. Na deze drie 
wedstrijden had ook iedereen zijn nieuwe 
stekkie gevonden binnen het team, dit leek een 
topjaar te gaan worden! Maar toen kregen we 

de spreekwoordelijke deksel op onze neus. Er 
werd zes keer op rij verloren, waarvan een keer 
op een donderdagavond met 3-1 van SSS. De 
wedstrijd in Barneveld, tegen zeer onprettige 
tegenstander (een stel pindarotsjes), was het 
dieptepunt van het seizoen. Ons spel was niet 
om aan te gluren! Na deze zes wedstrijden 
moesten we toch echt meer brengen, want de 
degradatiestreep kwam wel erg dichtbij. 

De ommekeer kwam met 9 overwinningen 
op rij! Bij BVC (Bruvoc Volleybal Club) uit 
Barchem werd net voor de kerst de eerste 
wedstrijd gewonnen en de beste wedstrijd 
van het seizoen gespeeld. Barchem, die in 
eigen hal nagenoeg niks verliest, werd met 
4-0 verslagen. Zelfs het voltallige publiek (incl. 
trommelaars) werd na 2,5 set helemaal stil, 
omdat ze doorhadden dat er niks te halen viel 

Het seizoen van Heren 1
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tegen Rebelle. 

We klommen steeds verder omhoog en met 
nog vier wedstrijden te gaan (waaronder 
nummers 1, 2 en 3), stonden we inmiddels 
vierde en speelden we tegen de koploper 
die maar 5 puntjes voor stond. Set-Up ‘65 uit 
Ootmarsum bleek een maatje te groot en zij 
werden terecht kampioen. Zij zijn het enige 
team dat we niet hebben kunnen verslaan. 
Na deze nederlaag was het geloof dat we echt 
om de prijzen mee konden spelen verdwenen. 
We hebben de drie wedstrijden daarna ook 
met 3-1 verloren, waardoor we met een serie 
van vier nederlagen op een vierde plaats 
eindigen. Een goede prestatie om dit met zo 
weinig spelers te behalen. Wij willen graag 

Koen, Valentijn, Jorden, Daan, Daniël en Fabian 
bedanken voor het meetrainen en meespelen. 

Wat ik nog vergeet te vertellen is ons 
volleybaltripje eind september met bijna het 
hele team naar Roemenie. Als je hier meer 
over wil lezen, dan kan dit bij oude Facebook-
verslagen, geschreven door Maarten. Dit was 
een geweldige ervaring en we hopen ons 
volgend seizoen ook weer in Roemenie voor te 
bereiden op het nieuwe seizoen. 

Als laatste willen we onze sponsoren (Auto van 
Oort, Café het Schilderij en Van Breda) en het 
publiek bedanken! Wij wensen iedereen een 
fijne vakantie toe met veel volleybalplezier. Tot 
volgend seizoen!

HET ZIT ER OP! Het seizoen is ten einde 
en wat was het weer een strijd! Op 
de P/D-plek (10e) eindigen, waarbij er 

10 punten verschil is met de nummer 4 en 
16 punten verschil met de nummer 11.  Dat 
zegt genoeg! Dames 1 greep dit seizoen nèt 
naast de veilige plek en dat betekende een 
toernooidag op 6 mei. Godzijdank waren 
we allemaal in topvorm en wonnen we alle 

wedstrijden met 2-1, waardoor we de dag 
konden afsluiten als PD-kampioenen en ons 
dus zullen handhaven in de derde divisie. Deze 
titel paste ons wel, met name ‘kampioen’ bekt 
wel lekker! Helaas hoort er bij het einde van 
het seizoen vaak ook het einde van de huidige 
teamsamenstelling.  Zo gaan wij dit seizoen, 
verdrietig genoeg,  van een aantal speelsters 
afscheid nemen. Namelijk:

Het seizoen van Dames 1



Marloes van Gaalen, libero:
• Stofzuiger van het team
• Altijd inclusief blauwe plek(ken)
• Kan haar elastiekje vanuit de douche op het 

haakje aan de muur gooien 
→

Eeke Noomen, middenspeelster:
• Beste zangeres onder de douche
• Tevens de snelste doucher van het team
• Speelster met een Caps-lock functie 

↓

Suzanne ter Horst, spelverdeelster:
• Kan hakken als de beste
• Vindt het prettig om een 

keukenrol onder haar shirt te 
dragen

• Heeft standaard 10 minuten 
vertraging door alle braces die 
nog om moeten 
→

Judith Romp, Diagonaal:
• Een van de veteranen 
• De boer van het team
• Houdt van zo veel mogelijk 

rituelen tijdens zowel trainingen 
als wedstrijden 
↓

Meiden, succes in jullie nieuwe teams! We gaan elkaar zien!
Voor nu wenst Dames 1 iedereen een fijne vakantie met veel zon en volleybal toe! Tot in augustus!
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Met Heren 2 kunnen we terugkijken 
op een mooi seizoen, waar we hard 
met elkaar gelachen hebben en ook 

nog eens goed hebben gepresteerd. Natuurlijk 

gaat het een enkele wedstrijd wel eens fout, 

maar aan het einde van de rit hebben wij de 

2e plek binnengehaald!

Het begon er al mee dat Daan zich vanuit 

Heren 1 bij ons voegde. Hij was even klaar 

met het libero zijn en verschoof naar de 

buitenpositie. Goede keus Daan, jij snapt het! 

Verder is Valentijn omgedoopt tot spelverdeler 

en heeft Lars soms op buiten en soms op 

diagonaal gespeeld. Voor de rest is ons team 

eigenlijk grotendeels hetzelfde gebleven: 

we konden verder waar we vorig jaar mee 

geëindigd waren.

Toen Sven onze doelstelling mededeelde, was 

er toch wel een beetje ongeloof. Plek 1 of plek 

2, was dat niet een beetje ambitieus? Na de 

eerste makkelijke 4-0 winst op Avior 5 begon 

een enkeling er echter al in te geloven. We 

hebben toch best een lekker team staan zo, 

inclusief teammascotte Jean-Paul. Met Daan 

en Alex op buiten en Koen als libero hadden 

wij soms een volledige libero-passlinie staan, of 

Lars en Gerwin stonden op buiten meer hard 

te beuken. Jorden en Valentijn konden dan ook 

nog eens kiezen uit Daniël op diagonaal (of Lars 

dus) of de altijd betrouwbare middenspelers! 

Luxeprobleempje...

De ene wedstrijd na de andere werd 

gewonnen, tegen steeds een nieuwe koploper. 

Dan was het weer een van de Dynam-teams 

die geklopt moest worden, dan weer Salvora of 

Alterno. Met een paar wedstrijden minder en 

toch veel punten was Pauwervoll de grootste 

concurrent en ook de uiteindelijke kampioen. 

Tot de laatste wedstrijd tegen Pauwervoll 

waren wij thuis ongeslagen, waar wij 

bijvoorbeeld een 2-0 achterstand tegen onze 

vrienden uit Twello ombogen in een 3-2 winst. 

Ook Salvora, waar wij vorig seizoen kansloos 

twee keer van verloren hadden, was bij ons 

niet opgewassen tegen de broers van Heren 

2. Door alle gewonnen wedstrijden tegen 

belangrijke tegenstanders is het ook moeilijk 

om echt een hoogtepunt aan te wijzen, maar 

voor mij was de 0-4 winst uit tegen Dynamo 5 

toch wel echt top. We waren steeds net wat 

beter in een superspannende wedstrijd. Top 

heren! Die andere wedstrijd uit tegen Dynamo 

6, daar hebben we het niet meer over...

De oplettende lezer las het misschien al: de 
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broers van Heren 2? Jullie zijn natuurlijk nog 
niet bekend met onze jongen van de straat. 
Die jongen van de buurt. Dat kan er natuurlijk 
maar eentje zijn: gewoon Koen man! Binnen 
de kortste keren hadden Lars en Daan echt 
één goeie sanka en waren Robert en Koen 
broers. Daan was Koen’s niffo met hun eigen 
dabgroet, of hoe je het ook noemen mag, en 
die tegenstanders? Die hebben we allemaal 
geklaard man, in de tas. Bang bang. Ze wisten 
niet meer waar ze het zoeken moesten, aldus 
onze libero van de buurt. Ondertussen nog 
even kappertje bossen, want je moet wel goed 
aan je wieries denken.

Gooi de genoemde teamleden en al deze 
gekkigheid bij elkaar en je hebt een goeie 
indruk van een seizoen Heren 2. Hoge pieken, 
ietwat diepe dalen maar altijd lol en een goeie 
sfeer in het team. Aan het einde mochten wij 
ons goede en leuke seizoen dan ook belonen 

met P/D-wedstrijden. Na een nipt verlies in 
de eerste set van wedstrijd 1 ging ook de hele 
wedstrijd verloren, maar daarna werd alles 
netjes gewonnen. De laatste twee wedstrijden 
ging het zeker niet van harte, maar met hard 
werken en zwoegen is het ons toch gelukt. 
Mede dankzij versterking van Thomas uit 
Heren 3, waarvoor dank! Top dat je er was, 
van middenspelers kan je er natuurlijk nooit 
genoeg hebben!

Via deze weg wil ik tenslotte iedereen van 
Heren 2, Heren 1 en de rest van de club 
bedanken voor de toptijd bij Rebelle. In 
verband met studie ben ik voorlopig gestopt, 
maar ik wil de deur nog niet helemaal 
dichtgooien. Ik ga kijken hoe het loopt volgend 
jaar. Heren, publiek en anderen: heel erg 
bedankt voor deze tijd! 

Fabian Wasterval
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Het net ophangen na een compleet 
seizoen valt nooit mee. Zeker niet voor 
ons,  talent voor netten ophangen 

hebben we sowieso niet. Elke thuiswedstrijd 
blijft dit een crime. Gelukkig hebben we 
afgelopen seizoen Hanneke aan ons team 
toegevoegd. Die blijkt een nettenpro te zijn.  

Waar beginnen we: laten we starten met 
de nieuwigheden dit seizoen. Frank startte 
bij Dames 2 als nieuwe trainer ter opvolging 
van Wessel. Daarnaast kregen we een nieuw 
volleybalduo. Om en om spelen Alice en 
Ellen met ons mee op de middenpositie. 
Degene met de duorol is Daphne, zij zet zich 
zowel voor Dames 1 als Dames 2 volledig in. 
Hanneke komt van Dames 1 om Dames 2 te 
versterken. 

Met deze aanvullingen zijn we compleet 
om het seizoen te starten. De grootste 
doelstelling van onze Buzz Lightyear (Frank) 
en teamcaptain Lianne was om meer tempo 
en snelheid in ons spel te krijgen. Voortvarend 
begonnen we hiermee dan ook aan het 
seizoen. Van het begin af aan speelden we 
wisselvallige partijen, met extreem goed tot 
veel minder spel. 

Gedurende het seizoen zijn we helaas 
geteisterd door veel blessureleed. Zowel 
Imme, Kristel als Kersten zijn langdurig uit 
de running. Ilse, die weer bij de club komt 

kijken als vervanging op de buiten positie, 
zit helaas met haar vinger snel aan de kant. 
Onze libero Marit moet een paar wedstrijden 
missen en zelfs good-old Bianca is een aantal 
sets niet inzetbaar met haar duim. Gelukkig 
zijn er veel meiden die we konden inzetten bij 
de wedstrijden. Hiervoor willen we Shanna, 
Demi, Lisa & Dionne enorm voor bedanken 
voor hun aanwezigheid en inzet! 

Ondanks alle inzet kostte ‘in the end’ het 
wisselvallige spel en blessureleed ons te veel 
punten, waardoor we in de competitie op de 
tiende plaats eindigden. Hiermee kwamen 
we in de P/D terecht en werden we de beste 
derde van de dag. Echter is dat niet genoeg en 
zijn we voor komend seizoen gedegradeerd 
naar de eerste klasse. Dat is jammer, maar 
we zijn ervan overtuigd dat met hard werken 
en veel lol volgend jaar de weg naar de 
promotieklasse weer is ingezet! 

Voor een aantal speelsters komt er nu een 
(voorlopig) einde aan de Rebelle-loopbaan. 
Natascha en Laurien gaan studeren en op 
kamers, Kersten is verhuisd en Imme is 
langdurig geblesseerd.  Aangevuld met nieuw 
en vers bloed is het tijd om komend seizoen 
weer te knallen met Dames 2. Terug naar de 
promotieklasse! 

Geniet van de zomer! 

Een zijlijn vol geblesseerd publiek!
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Ondanks dat met een zevende plaats 
helaas net niet het linker rijtje is 
gehaald in 

de tweede klasse, 

heeft Heren 3 toch 

twee prijzen in de 

wacht weten te 

slepen dit seizoen.

De eerste prijs was 

eind oktober al 

binnen: het leukste 

teamuitje van het 

seizoen. Via de 

vrouw van Michel 

waren we op de 

hoogte gekomen 

dat Jochem Myjer 

naar Dieren zou 

komen voor een 

try-out van zijn 

nieuwe show in 

Theothorne. Aangezien grappenmaken een 

van de sterke punten van Heren 3 is, was 

dit een perfect teamuitje. Jochem was weer 

geweldig! Na afloop gezellig met z’n allen blij-

ven hangen in Theothorne. Esther, nogmaals 

bedankt namens Heren 3.

Niet lang daarna mochten we een andere 

grappenmaker in ons midden verwelkomen. 

Iwan-Erik Post (afgekort: IEP) kwam bij Heren 

3 volleyballen. En juichen! Elke wedstrijd weer, 

in goede en in slechte tijden, of hij nou speelde 

of op de bank zat. 

“MOOI! Weer een 

punt! Hoi hoi hoi!” 

klonk het geregeld 

tijdens wedstrijden. 

Heerlijk verfrissend 

positivisme. Ook 

heel verfrissend 

waren de drankjes 

bij de door IEP 

georganiseerde 

kennismakingsbar-

becue, alweer zo’n 

geweldig teamuitje.

Vroegâh heeft 

Iwan-Erik ook 

bij Voorwaarts 

gespeeld. En via 

hem kregen we een 

uitnodiging voor een oefenwedstrijd in Twello. 

Leuk, gaan we doen. Dus wij naar Twello, 

natuurlijk op een doordeweekse avond. Leuke 

pot, met een terchte winnaar (wij natuurlijk). 

Na de wedstrijd bleek dat wij met deze winst 

de eerste houders van de IEP me-MOOI-rial 

Challenge Cup waren geworden. Waarschijnlijk 

gaan we met het openingstoernooi volgend 

seizoen de Cup verdedigen, maar tot die tijd 

staat ie MOOI in Doesburg bij IEP op de kast.

Het seizoen van Heren 3
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Tja, er werd mij gevraagd een stukje te 
schrijven over dit afgelopen seizoen... 
Waar zal ik beginnen?

Dit seizoen werd D3 vertegenwoordigd door 
een aantal wat oudere spelers (routiniers) en  
een aantal jongere spelers (aanstormende 
talenten). Een hele uitdaging voor trainer 
Daan van Gaalen! Hoe zou het seizoen gaan 

verlopen..? Geen idee. Het doel was in elk 
geval duidelijk dit jaar: handhaven in de 
tweede klasse!  

Vol spanning keek iedereen uit naar de eerste 
training van het seizoen. Helaas kregen we 
daar al snel te maken met een tegenslag. 
Manon (spelverdeler) was geblesseerd en 
het zag ernaar uit dat dit nog wel even zou 
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Het seizoen van Dames 3

duren. De trainingen waren dit jaar op de 
dinsdag en startten om half 7. Dat was wel 
heel erg vroeg. Vooral Janneke had hier 
‘last’ van. Regelmatig had ze snel ergens 
wat gegeten en kwam ze als een gek de 
hal in rennen. Wat veel goed maakte is dat 
er na de training zeeën van tijd over was 
om nog even in de kantine wat te drinken. 
De eerste trainingen verliepen prima en 

iedereen had het enorm naar zijn zin. Er 
werd uitgekeken naar de eerste wedstrijden. 
De eerste wedstrijd speelden we thuis 
tegen DSC en deze wonnen we direct met 
4-0!  Dat gaf moed en vertrouwen. Ook 
de volgende drie wedstrijden werden met 
dezelfde cijfers gewonnen. Hoe dat kwam? 
Geen idee… Misschien door alle ouders van 
de jonge meiden die als supporter kwamen 
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aanmoedigen? Dat was trouwens wel even 
wennen voor de oudere spelers van het team.

Evenals de autoritjes naar de wedstrijden 
toe. Gesprekken gingen in de auto over van 
alles en nog wat (lees: jongens, make-up, 
uitgaan, school) en ik kan u vertellen dat ik 
veel van de jeugd geleerd heb, vooral van Lisa 
die heel bekwaam is in haar mobielgebruik. 
Tevens zorgde ze ervoor dat er elke wedstrijd 
fruit aanwezig was voor de nodige vitaminen. 
Heerlijk!

Al snel werd duidelijk dat we een kleine 
bezetting hadden met D3. Alberdine kon niet 
alle wedstrijden aanwezig zijn in verband 
met haar werk (onregelmatige tijden) en 
haar studie. Doordat we veel wedstrijden 
doordeweeks speelden kon ze gelukkig vaak 
mee en konden wij rekenen op  een ijzersterk 
blok op het midden. Gelukkig kregen we al 
snel steun van drie kanjers van meisjes A1: 
Iris, Maaike en Shanna. Zij hebben heel veel 
wedstrijden en trainingen meegedaan en D3 is 
ze heel dankbaar voor alle momenten en tijd 
die ze hebben vrij gemaakt om ons te helpen.

Na deze vliegende start kregen we een zware 
uitwedstrijd in Apeldoorn, waar wij helaas 
verloren. Mentaal hadden een aantal het hier 
erg zwaar en dit kwam de sfeer ook niet ten 
goede. De thuiswedstrijd erna werd mede 
hierdoor verloren. Er kwam een teamgesprek. 
Een pittig, helder, verduidelijkend gesprek 
waar Yolanda een grote, mooie rol in speelde. 

Yolanda kan als geen ander mensen binden 
en verbinden en binnen no time stonden alle 
neuzen weer dezelfde kant op. Dat was ook 
zichtbaar in de resultaten van de volgende vier 
wedstrijden, die wij met dikke cijfers wonnen. 

Tja, en dan volgt de winterstop en draai je 
bovenin mee in de tweede klasse. D3 besloot 
daarom het doel maar aan te passen. Laten 
we proberen zo hoog mogelijk te eindigen na 
een heerlijke rustperiode. Deze rustperiode 
(winterstop) kwam vooral voor Danique goed 
uit. Zij volgt een sportopleiding en fysiek 
was dit best pittig in combinatie met het 
volleybal. Als speler met het meest opvallende 
shirt in het veld organiseerde zij de pass en 
verdediging in het veld. 

Na de winterstop gingen we er weer net zo 
fanatiek tegenaan! Groei bij de jonge talenten 
werd duidelijk zichtbaar en hoorbaar. Demi, 
een lieve vrolijke (vooral niet arrogante) meid 
ontwikkelde zich in het veld tot een speler 
waar je niet om heen kunt. Ze werd een 
steunpilaar voor menig speler in D3. ‘Arrogant’ 
treedt ze de tegenstander tegemoet en 
moedigt ze haar teamgenoten aan. 

De eerste wedstrijden na de winterstop 
werden opnieuw gewonnen en concurrenten 
van ons verloren punten tegen lagere teams. 
Voorzichtig begonnen we te denken aan 
het feit dat het wellicht mogelijk was om 
kampioen te worden. Maar toen kwam de 
maand februari. We speelden op 17, 18 en 
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20 februari een wedstrijd. Voor degenen die 
ooit van plan zijn om 3 competitiewedstrijden 
in 4 dagen te spelen... Wij raden het jullie af. 
Dit leidt namelijk tot blessures en daar weet 
Esther alles van. Ze had veel last van haar 
achillespees, en dat is niet handig als je veel 
moet springen. 

De wedstrijden erna waren heel wisselvallig. 
Misschien komt dat doordat we het woord 
kampioen hebben genoemd of doordat er 
veel wedstrijden laat in de avond op een 
doordeweekse dag waren ingepland, maar 
hier heeft D3 veel punten verloren. De 
vermoeidheid en zenuwen (?) sloegen toe 
bij D3. Behalve bij Floor. Zij is heel rustig, het 
maakt niet uit op welke dag of tijdstip je haar 
in het veld zet. Zij doet altijd rustig haar ding. 
Of zal het komen omdat ze de jongste is van 
het team?

De laatste wedstrijden van de competitie zijn 
in zicht. Er wordt hard getraind. 
Kampioen van de tweede klasse 
worden... De schouders worden 
eronder gezet. Ook komt er 
tijdens de training onverwacht 
versterking door Marije. Helaas 
net te laat om nog mee te 
kunnen draaien in de competitie, 
maar wel zeer welkom. Ook zij 
voelt zich snel thuis bij D3 en 
besluit alle wedstrijden te komen 
kijken. Samen met Manon was 

ze een vast setje op de bank.

Thuis tegen Primavo hadden we de eerste 
kans om kampioen te worden. Echter, er 
moest wel gewonnen worden met 4-0. Een 
lastige opgaven aangezien we uit van dit team 
verloren hadden met 3-1. Wat niemand die 
avond echt verwachtte, gebeurde toch: er 
werd gewonnen met 4-0. Wat een tópseizoen!

Natuurlijk hebben we dit allemaal kunnen 
bereiken door de bezielende leiding van 
Daan. Zonder hem waren we zeker niet zover 
gekomen. Zelf blijft hij er nuchter onder. Tenzij 
hij een wijntje op heeft. Dus Daan, namens alle 
meiden van D3, heel erg bedankt!

Met de sportieve groeten van D3,

Esther Hillen
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Het is Heren 4, net als voorgaande 
jaren, wederom gelukt om boven 
verwachting te presteren dit jaar. Waar 

het team vooraf een rol in de marge werd 
toegedicht, staat het ook dit jaar weer sterk in 
het linkerrijtje en laat het vele concurrenten 
achter zich. Hoewel het kampioenschap net 
te hoog gegrepen was, ziet trainer en coach 
Gerwin de Boer perspectief voor volgend jaar: 
“We hebben gewoon een sterk team met veel 
potentieel. Een hoop jonge jongens die nog 
veel kunnen leren. Je zag dit jaar een stijgende 
lijn en die willen we graag voorzetten.”

De Boer moet het volgend jaar wel zonder 

zijn steunpilaren stellen. Routiniers Jan “De 
Stofzuiger” Kevenaar en Jan “Hoog & Snel” van 
de Mast stoppen na jaren trouwe dienst. “Ja, 
die jongens gaan we zeker missen”, voegde hij 
toe. “Maar met Ed “De Wolf” Wolff hebben 
we nog steeds de nodige routine om het 
enthousiasme en de roekeloosheid van jonkies 
als Erik en Leonard wat te beteugelen.”

Ook voor volgend seizoen hoopt Heren 4 
degradatie te ontlopen. “Het zal net als dit 
jaar een uitdaging zijn”, weet De Boer. “Maar 
het verschil tussen kampioenschap en onze 
positie is slechts 28 punten. Dat is 7 extra 
teamschalen. Alles is mogelijk.”

Het seizoen van Heren 4
Heren 4 presteert wederom boven verwachting!

We zijn begonnen in een niet 
totaal nieuw team, maar zoals 
heel modern: een samengesteld 

team. In het afgelopen seizoen hebben we 
veel geleerd, gelachen en ook wel af en toe 
gebaald. Ons samengestelde team werd 
getraind en gecoacht door Judith. Zij zorgde 
ervoor dat de oefeningen aansloten bij de 
wedstrijden en deed ook soms een leuk 

spelletje. Haar inspiratie haalde zij vaak van 
het internet voor de leeftijdsgroep van 12 jaar. 
Maar wat hebben we daar een lol aan beleefd! 

Al snel in het seizoen werd er een regel 
geboren: als je de bal onder het net door 
serveert, trakteer je op een teamschotel. Voor 
een aantal in ons team (ik noem geen namen) 
liep dat al snel op. Tijdens een bepaalde 

Het seizoen van Dames 4
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wedstrijd is er de afspraak gemaakt om wat 

teamschotels in te wisselen. Bij elk scorend 

blok ging er een schotel vanaf. Dat was een 

groot succes voor een van onze middenspelers. 

Ons eerste teamuitje ging naar Apeldoorn, 

waar we eerst heerlijk hebben gegeten en 

daarna naar de film zijn geweest. Onze Jongens 

bleek een film waar Chantal O. het behoorlijk 

warm van kreeg en onze Judith totaal niet. 

Ons tweede teamuitje ging wederom naar 

Apeldoorn. Deze keer gingen wij eten bij 

Orange om onze buikjes goed te vullen. 

Tijdens de avond hebben we onze trainster, 

Dionne (vaste invalster) en Annet bedankt 

voor hun inzet tijdens dit seizoen. Dionne 

was heel blij met haar cadeau, dat ze de dag 

daarvoor, blijkbaar zonder dat ze het zelf wist, 

in Amsterdam had uitgezocht. 

Wist je dat...

• Esther ‘meisje’ werd genoemd 

door een uitspelend team; 

• De vraag vanuit de tegenpartij 

gesteld werd aan Chantal O. of 

ze even aan de kant wilde gaan 

omdat ze niks kon zien; 

• Annet bijna gewisseld moest 

worden omdat ze de slappe lach kreeg; 

• Sophie teleurgesteld werd door Judith 

tijdens het eindfeest omdat ze voor de 

ogen van Sophie de Trolls-poster aan 

stukken scheurde;

• Halverwege het seizoen Inge bij ons in het 

team kwam;

• Lyanne altijd spinazie eet voor de 

wedstrijd en de training (grapje);

• Judith heel creatief is op beslagen ruiten 

in een pausmobiel;

• Er nog wat teamgenoten zijn die moeten 

trakteren op een teamschotel (hint, hint);

• McDonald’s ons favoriete restaurant is 

(althans, voor sommigen);

• Anja onze engel was in het veld, maar 

wel jammer dat het shirtje haar vaak 

tegenhield in haar duikvlucht;

• Brenda altijd haar vaste supporter 

meenam;

• Chantal B. zichzelf heeft verwond met 

haar nagel (en dat kun je nog steeds zien).
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Het was even wennen in de C. 
Nieuwe teamleden, een groter 
veld en nieuwe trainers. Het 

kwalificatietoernooi ging niet echt goed, 

want we waren niet op elkaar ingespeeld. 

Maar in loop van het seizoen leerden we 

snel hoe het moest. 

We hadden goede en mindere goede 

tegenstanders. De eerste helft zijn we 

uiteindelijk zevende geworden, en daar 

waren we best blij mee. De tweede 

Ons seizoen verliep dit jaar met 
horten en stoten. Wedstrijden die 
we overtuigend konden winnen 

wonnen we maar net, terwijl we de nummer 

1 met 3-1 wisten te verslaan. Hoewel we 

het kampioenschap op puntensaldo net zijn 

misgelopen  - de nummers 1 en 2 hadden 

hetzelfde aantal punten  - was het wel een 

relatief goede eerste helft. Iedereen heeft grote 

sprongen gemaakt in de verdediging, aanval en 

opslag. 

Dat was zeker te merken in het 2e deel van 

het seizoen, waar iedereen een stuk sterker en 

beter speelde. Na een helaas teleurstellende 

finalewedstrijd (het werd 1-3, waardoor we 

weer het kampioenschap net misliepen) hebben 

we het seizoen wel leuk afgesloten door pizza te 

gaan eten met het hele team.

Het seizoen 
van Jongens B
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Het seizoen van Meisjes C

helft ging al beter. Gelukkig wonnen we al 
meer dan in de eerste helft. 

Op 1 april hadden we een wedstrijd in 
Deventer. We verzamelden al vroeg in Dieren 
om naar Deventer te gaan. Edwin van Vliet 
had van te voren de trainer opgebeld en had 
gezegd dat hij een leuke 1 april grap wist. 
Hij had gezegd dat hij de wastas in Dieren 
had laten staan. Toen hadden we geen 
wedstrijdshirtjes en moesten we vuilniszakken 
aan. 

Demi en Danique (onze trainers) en Edwin 

maakten foto’s en filmpjes van ons. Merel de 

Boer had haar vader gebeld, maar hij zat in 

het complot. Hij zei dat we een foto moesten 

sturen en dat hij iets kon regelen met de bond. 

Uiteindelijk moesten we bij elkaar komen en 

kregen we toch nog onze shirtjes. We hadden 

die dag nog wel gewonnen. De tweede helft 

zijn we uiteindelijk vijfde geworden, maar 

we waren aan elkaar gewaagd. Dit was ons 

zaalseizoen. Nu weer lekker beachen!
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Het seizoen van meisjes A 
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De minivolleybalsters van 
volleybalvereniging Auto van Oort/
Rebelle zijn voor de tweede keer in één 

seizoen kampioen geworden. Als kampioen 
van de hoofdklasse van de tweede helft van de 
competitie mochten de dames uitkomen in de 
regionale kampioenschappen, een onderlinge 
strijd tussen de hoogst geplaatste teams uit de 
diverse competities. 

Zaterdag 6 mei mochten de dames strijden 
om de ereplaatsen op het hoogste niveau, 
en met een verdienstelijk resultaat! In Borne 

werden alle wedstrijden tot aan de finale 
gewonnen of gelijk gespeeld, waardoor het 
team zich plaatste voor de finale van het 
regiokampioenschap. 

Helaas was de energie na zo’n lange dag wat 
op en wisten de meiden deze finale niet te 
winnen. Auto van Oort/Rebelle is erg trots 
op de prestatie die Emma Liesting, Nika 
Schilder, Lynn Feukkink, Nova Boesveld en 
Lizz Walgemoet en Mina Ademovic hebben 
geleverd.

Het seizoen van Niveau 4



Pagina 22 www.autovanoortrebelle.nl

Volleyskoop Mei 2017

Zaterdag 8 april, tijdens de laatste 
thuiswedstrijd van het seizoen, heeft 
Auto van Oort/Rebelle afscheid 

genomen van Jan Kevenaar en Jan van der 

Mast als competitiespelende leden. Na 53 jaar 

competitie voor Jan Kevenaar en 26 jaar voor 

Jan van der Mast hebben zij zaterdag 8 april de 

laatste wedstrijd gespeeld. Jan van der Mast 

stopt met volleyballen en Jan Kevenaar gaat als 

recreant verder. Een mooi moment voor Auto 

van Oort/Rebelle om hierbij stil te staan.

Jan Kevenaar werd in 1964 lid van de Dierense 

Volleybal Vereniging (DVC). Hij maakte de 

fusies mee van DVC naar DVC Sparta (1965), 

naar Rebelle (1975) en naar DVC-Rebelle 

(1979). In 2001 stond Jan als voorzitter aan 

de wieg van de een nieuwe hoofdsponsor 

Auto van Oort waarmee de verenigingsnaam 

veranderde in de Auto van Oort/Rebelle. 

Jan van der Mast werd in 1979 lid van DVC-

Rebelle. In 1983 was hij de penningmeester 

en wist onze leden er van te overtuigen dat 

we met een 13e contributie 

maand het begrotingstekort voor dat jaar 

konden dichten. Inventief dus, maar ook 

rechtvaardig. Niemand kwam zonder goede 

reden uit onder het betalen van de contributie, 

naar verluidt. Vanwege een blessure moest 

Jan van der Mast zijn volleybalcarrière 

onderbreken. Dit jaar dus voor het laatst 

uitkomend voor Heren 4 van Auto van Oort/

Rebelle. Nog even gedreven en ambitieus als 

altijd. 

“Beide heren hebben een lange clubtraditie. 

Zij zijn mede bepalend geweest voor hoe 

de vereniging er nu voor staat. Naast het 

spelen hebben zij zich als vrijwilliger ingezet 

voor de vereniging. Bestuursfuncties als 

voorzitterschap, penningmeesterschap waren 

de heren niet vreemd. Daarnaast waren 

de heren betrokken bij de kleine en grote  

evenementen. Denk hierbij aan de Dierense 

straatvolleybaltoernooien, familiedagen, maar 

ook hele grote interlandwedstrijden met 

volleyballers als Ron Zwerver en Avital Selinger. 

Allemaal in Dieren. Waar een klein dorp groot 

in kan zijn”, aldus Gerwin de Boer.

Het afscheid van  
twee clubiconen

Pagina 22 www.autovanoortrebelle.nl
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Op 
14 april hebben 

we het beachseizoen geopend. Met 
de paasdagen vlak voor de deur hadden we, 
om de start een beetje een ludiek karakter te 
geven, veel paaseieren in het zand verstopt. 
Leuke actie… maar we vonden ze niet allemaal 
terug. We kijken ernaar uit om straks de eieren 
al spelende terug te vinden. Of zouden ze dan 
omgesmolten zijn tot chocolademelk? We 
gaan het de komende tijd zien. 

We hadden dit jaar extra vroeg geopend, want 
na Pasen volgden er twee vakantieweken. We 
hadden gehoopt dat het mooi weer zou zijn 
en dat het beachseizoen meteen van start kon 

gaan 
met 
veel vrij beachen. 
Helaas… Jullie hebben 
allemaal kunnen voelen dat de 
temperatuur nog niet echt uitnodigde 
om te gaan spelen. Inmiddels gaan de 
temperaturen wel stijgen en is de sleutel voor 
de beachvelden al een aantal keren opgehaald.  
Maak daar vooral gebruik van: als je lid bent, 
mag je altijd een sleutel halen en lekker gaan 
beachen. 

Het Beachseizoen is 
geopend!
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Dit jaar besloten we om eens 
iets anders te doen dan de 
spooktocht. Het werd een 

fotospeurtocht. De kinderen van niveau 6 
en de A-, B- en C-jeugd mochten hieraan 
deelnemen. Aan de hand van foto’s 
moesten de kinderen een bepaalde route 
afleggen, waarbij ze onderweg een paar 
opdrachten moesten uitvoeren. Voordat ze 
op weg gingen kreeg ik van sommigen al de 
vragen “Is het eng?” “Lopen er clowns rond?” 
Dat moesten ze zelf maar uitzoeken. 

Één post die ze tegenkwamen waren met 
Marloes en Dionne, waar ze met hun hand 
in een doos verschillende dingen moesten 
voelen. Onder andere spaghetti, taugé, 
doperwtjes een nepkat en een makreel. 
Lachen natuurlijk!

Ik had als taak om rond te fietsen en de 
groepjes een beetje in de gaten te houden. 
Een klein stukje na de vorige post stond een 
caravan met een paar mensen erin. Er stond 
een groepje naar die caravan te kijken en ze 
zeiden tegen me: “Oh, we zien het. Er zitten 
clowns in, daar durven we niet langs.” Het 
was helemaal niet waar, het was gewoon 
een groepje mensen die in die caravan 
aan het kamperen waren. Jongens B vond 
het leuk om als laatste van de 6 groepjes 
de Makreel nog even in de IJssel terug 
te gooien. Eens kijken of hij nog wilde 

Fotospeurtocht
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zwemmen.

De volgende post stond in het park bij het 
politiebureau (Gerwin en Esther). Daar kregen 
de kinderen wat te drinken en te snoepen, 
maar ook kregen ze daar geblinddoekt enkele 
dingetjes te proeven: kokosbrood, mozzarella, 
sambal, pepertjes... Echt lekker.

Ik was natuurlijk nog steeds met mijn 
fietsrondje bezig. Ik fiets het park in en een 
groepje schrok van me. “Oh Annet, ben jij het.” 
Wat staat daar? Een tafel.  Ik zei: “Daar staat 
drinken, dat mogen jullie pakken.” Komt er in 
één keer iemand in een zwart gewaad met een 

eng masker aanrennen. Laat ik het zo zeggen: 
er vlogen diverse bekertjes drinken in de lucht 
en weg waren ze. Even later was het groepje 
terug. Poging twee om te drinken. Dan zien ze 
in de verte een Clown staan. Hup, daar gingen 
de bekertjes weer. Enkelen renden weer weg 
en één sprong er bijna op mijn nek.  

Toen de wedstrijd van Dames 3 afgelopen 
was, zijn Frank en André nog gauw ergens 
onderweg gaan staan met hun enge maskers 
op. Volgens mij weer een geslaagde activiteit.

Namens de activiteitencommissie,

Annet van den Berg

In elke Volleyskoop wil ik vragen behandelen 
over allerlei zaken die met spelregels en 
scheidsrechters 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:
Wat kunnen we verwachten voor komend 
seizoen?

Antwoord:
Afgelopen zomer heeft de Nevobo een 
heleboel nieuwe spelregels doorgevoerd in het 
kader van het spelplzier. Dit is een doorlopend 
project, dus de mogelijkheid bestaat dat er 
nog meer wijzigingen komen, maar niet zo 
veel als vorig jaar. Tot op heden heb ik nog niks 
gehoord van nieuwe regels.

Binnen de vereniging willen we blijven werken 
aan zowel de kwantiteit als kwaliteit van onze 
scheidsrechters. Daarom wordt er volgend jaar 
een VS2 cursus georganiseerd. Wat houdt dat 

Wat dan, Scheids?!
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precies in?

Om scheidsrechter te worden hoef je 
tegenwoordig alleen maar een spelregeltoets 
te maken op www.volleybalmasterz.nl. 
Als je die haalt krijg je code V6, en mag je 
jeugdwedstrijden (uitgezonderd Topklasse A) 
en senioren 3e klasse en lager (D4/H4) fluiten. 
Maar voor 1e- en 2e klasse-wedstrijden is 
eigenlijk een hogere code (V4) nodig.

Voor deze cursus zal voorafgaand aan enkele 
thuisspeeldagen op zaterdagochtend een korte 
bijeenkomst van 1-1,5 uur worden gehouden. 
Hier behandelen we met z’n allen per keer 
enkele onderwerpen, zoals:
• Wat je doet vóór de wedstrijd;
• Opstellingen en Libero’s;
• Spelregels, spelsituaties en tekens;
• Communicatie, sportiviteit, wangedrag en 

kaartgebruik;
• Techniek en netsituaties.

De bijeenkomsten zijn gericht op de volgende 
mensen:
• Leden die nog geen scheidsrechter zijn, 

maar dit wel willen worden;
• Leden met een V6-code die door willen 

groeien naar V4 (1e- en 2e klasse-niveau);
• Leden met een V4 code die graag willen 

investeren in hun kwaliteiten;
• Leden met een V6-code die graag willen 

investeren in hun kwaliteiten, maar nog 

geen 1e of 2e klasse willen fluiten.

Bijeenkomsten zijn niet verplicht, maar 
zeker voor nieuwe scheidsrechters en 
V6-scheidsrechters die V4 willen worden 
een essentieel onderdeel. Voor nieuwe 
scheidsrechters is het wél verplicht om 
voordat je gaat fluiten de bovengenoemde 
spelregeltoets te maken. Op www.
volleybalmasterz.nl staan alle spelregels in 
gemakkelijke taal uitgelegd en kun je ook 
ruimschoots oefenen voor je de echte toets 
gaat maken. En je kan met vragen ook altijd bij 
mij terecht.

Voor de echte cursus (voor nieuwe en 
V6-scheidsrechters) fluit je naast de 
bijeenkomsten natuurlijk gedurende het 
seizoen wedstrijden, waarbij je gevraagd wordt 
om in elke wedstrijd een of twee punten te 
kiezen en daar extra aandacht aan besteden. 
Waar mogelijk zal ik proberen om ervaren 
scheidsrechters en/of medecursusisten bereid 
te vinden om te komen kijken en, met name 
op jouw eigen aandachtspunten, feedback te 
geven.

Om uiteindelijk je V4-code te halen, kom ik 
bij een wedstrijd van je kijken, maak ik wat 
aantekeningen en bespreek de wedstrijd met 
je na. Als je geen hele gekke dingen doet, ben 
je al vrij snel geslaagd. Niet heel spannend 
allemaal dus. 



Pagina 27www.autovanoortrebelle.nl

Volleyskoop Mei 2017

Tijdens het Eindfeest bedankten de leden 
de sponsoren van de vereniging door 
op de foto te gaan voor het speciaal 

gemaakte sponsorbord van onze vereniging. 

Van Breda verlengt de sponsoring voor 3 jaar
Van Breda heeft het sponsorcontract met de 
vereniging verlengd voor 3 jaar. Erik Hoekstra  
tekende namens Van Breda de overeenkomst. 
De komende 3 jaar staat Van Breda (zie 
www.vanbreda.nl) weer op de inspeelshirts 
van Heren 1 van Auto van Oort-Rebelle. De 
verlenging viel samen met het 40-jarig bestaan 
van Van Breda, dat donderdag 11 mei groots 
werd gevierd. Een delegatie van Heren 1 was 
aanwezig om de drankjes voor de gasten in te 
schenken. Tot in de late uurtjes.

Grotenhuis Makelaardij sponsor van de 
circulatiejeugd van Auto van Oort-Rebelle
Sinds het beëindigen van het sponsorcontract 
met De Spelerij-Uitvinderij voor de 
circulatiejeugd, zijn we op zoek naar een 
nieuwe sponsor. Die hebben we gevonden: 
Fabian en Mira Grotenhuis van Grotenhuis 
Makelaardij worden de nieuwe sponsor. 
Fabian is waarschijnlijk geen onbekende voor 
veel van onze leden. Menig woning gaat in 
Dieren door zijn vingers. Samen met Mira 
wilde Fabian graag een bijdrage leveren aan 
onze vereniging. We hebben gekeken naar 
de mogelijkheden en de circulatiejeugd leek 
ons beiden heel goed te passen. Het gaat om 
een verbintenis van 5 jaar. In de zomerperiode 
werken we alles uit. Het is in ieder geval de 
bedoeling de circulatiejeugd te voorzien van 
nieuwe shirts. Bij de start van het seizoen gaan 
we een mooi moment zoeken om de nieuwe 
sponsor aan iedereen te presenteren. In de 
tussentijd weten jullie in elk geval wie je kan 
helpen bij het aankopen van een woning.

Sponsoring bij Rebelle



Pagina 28 www.autovanoortrebelle.nl

Volleyskoop Mei 2017

Pagina 28 www.autovanoortrebelle.nl

Volleyskoop Mei 2017

Vrijdagavond 31 maart hadden Dames 3 
en Heren 4 een thuiswedstrijd. Gezellig 
met Frank wezen kijken, en daarna 

voor een paar biertjes naar Het Schilderij. Dan 
gaat om 22:00 de telefoon. Wie belt er nou zo 
laat op vrijdagavond? Het blijkt degene te zijn 
die mij als scheidsrechter aanwijst, dus toch 
maar even naar buiten om op te nemen. 
Het zal wel belangrijk zijn.

De week erna, de volgende dag al zelfs, was 
in Arnhem het EK Meisjes onder 18. Of ik 
me die zaterdag om 12 uur wou melden 
op Valkenhuizen als lijnrechter. Ergens was 
iets fout gegaan bij de voorbereiding van 
dat toernooi, waardoor er veel te weinig 
lijnrechters aangewezen waren. Hadden ze 
even geluk dat ik net tentamenweek had, en 
na maandag, wat toch een rustdag op het 
toernooi was, de hele week vrij was. De rest 
van de avond maar aan de Sprite gegaan, en 
het niet heel laat gemaakt.

Vooraf had ik eigenlijk niet echt een idee van 
het niveau van de teams. Dat was na de eerste 
dag al anders. De volleybalgrootmachten Italië 
en Rusland zouden zo bovenin de Nederlandse 
Eredivisie mee kunnen doen. Tijdens de 
poulewedstrijden was er vooral geen maat op  

 

 
de Italianen.

Aangezien de groep internationale lijnrechters 
niet bijzonder groot is, zitten we vaak met 
dezelfde mensen op dit soort toernooien. We 

Ali goes Arnhem
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hebben wel een leuke groep, dus dat is prima 

Ook deze week was het weer gezellig. Omdat 

Arnhem niet heel bijzonder ver is, en ik last-

minute werd opgeroepen, ben ik elke dag op 

en neer gereden. Voor degenen die dat niet 

konden was er ergens in Arnhem 

een stacaravan 

geregeld, 

maar die 

zat ook al vol.

Op dinsdag was Frank nog met Dames 2 en 

de mini’s die hij traint komen kijken bij de 

wedstrijd van Nederland. Bekend publiek op de 

tribune maakt het toch net iets leuker om die 

wedstrijd te mogen vlaggen. Ook heb ik nog 

een paar teamgenoten (Lars, Koen, Gerwin) 

langs zien komen op andere dagen.

Ik was nog gevraagd om op de tweede 

zaterdagochtend, voordat ik in Valkenhuizen 

moest vlaggen, een oefenwedstrijd van 

pré-jeugd Oranje tegen België te fluiten op 

Papendal. Oefenpotje of niet, het was toch 

wel bijzonder om zo’n wedstrijd te mogen 

fluiten. Daarna direct door naar Valkenhuizen 

om nog 2 wedstrijden te vlaggen. Na 13 

sets (5+4+4) was ik echt wel 

helemaal kapot. Ik 

ging vroeg 

naar 

bed om 

weer helemaal 

fit te zijn voor de finale op 

zondag.

Onverwacht dus weer een geweldige week 

gehad op een mooi toernooi. En ik ben nog 

niet klaar dit seizoen. In de zomer komen nog 

het WK-kwalificatietoernooi voor de heren 

(deels in Omnisport Apeldoorn), de World Tour 

Beach Volleybal (Zuiderpark Den Haag) en de 

World Grand Prix voor de dames (Omnisport 

Apeldoorn) naar Nederland. Ik hoop jullie daar 

te zien!
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Zoals ieder jaar was in oktober 
de Grote Clubactie, met dit jaar 
als doel: nieuwe netten voor de 

mini’s. We hebben het dan over twee 
grote netten van 30 meter lang. Een flink 
kostenplaatje, maar daar is dus de Grote 
Clubactie voor.

Woensdag 3 mei hebben wij de nieuwe 
netten voor het eerst gebruikt. Dank jullie 
wel kopers en verkopers van de loten.

Uitreiking cadeaubonnen
Zoals gebruikelijk krijgen de beste verkopers 
een cadeaubon en natuurlijk is er altijd een 
beste verkoper. Dit jaar was dat Nika Schilder. 
Zij werd dan ook beloond met een extra 
cadeaubon.

1e: Nika Schilder
2e: Lizz en Faye Walgemoet.
3e: Lynn Feukkink

Alle mini’s en jeugd kregen een ‘zoet 
aardigheidje’, zodat toch iedereen tevreden 
was.

Gezocht!
Verschillende jaren heb ik de Grote 
Clubactie georganiseerd, met veel plezier. 
Wilma van de Tooren hielp mij daar altijd 
heel goed bij en dat blijft ze voorlopig 
gewoon doen. Het is heel dankbaar 

Grote Clubactie
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werk, want in korte tijd halen we rond 800 
euro op voor de club. Dit keer was het doel: 
nieuwe netten voor de mini’s. Het heeft even 
geduurd, maar ze zijn er!

Nu ben ik op zoek naar iemand die dat 
in de toekomst wil gaan organiseren. De 
werkzaamheden houden in:
• Boekjes bestellen (januari/februari);
• Boekjes ontvangen en uitdelen (met 

een brief voor de ouders van de jongste 
kinderen) bij alle teams (september);

• De trainers die de boekjes in ontvangst  
nemen, geven die weer aan Wilma of aan 
jou;

• Daarna de loten invoeren in het systeem 
(oktober/november).

Dat is alles. Graag een mailtje naar de 
secretaris, die het nu tijdelijk van mij 
overneemt: secretaris@avorebelle.nl

Groetjes, 

Hein Teunissen

Activiteitenkalender

24 juni Junior Beach Circuit

30 juni t/m 2 juli Jeugdkamp

30 september Beginfeest

4 november De jongens tegen de meisjes

6 december Sinterklaas

20 december Mixtoernooi

10 maart Jeugdactiviteit

21 april Eindfeest

30 mei Mixtoernooi
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Zaterdag 22 april was het eindfeest, 
om het competitiejaar met zijn allen 
goed af te sluiten. Het feest had als 

thema ‘Night at the Movies’. De zaal was 

mooi versierd met filmposters en staanders, 

welke de activiteitencommissie had gekregen 

van verschillende bioscopen. Er waren 

discolichtjes opgehangen en er was een echte 

popcornmachine gehuurd, waar lekker van 

werd gesmuld (en vergeet de geur hiervan 

niet). Uiteraard was er ook een rode loper 

uitgelegd om iedereen een warm welkom te 

heten. 

Veel mensen hadden zich aangekleed 

als filmster of hadden galakleding aan 

waardoor het net een echte première leek. 

Bij binnenkomst werd iedereen op de foto 

gezet door topfotograaf Michel. Er werd 

verschillende muziek gedraaid, voor ieder 

wat wils. Naarmate de avond vorderde werd 

de dansvloer goed in gebruik genomen door 

mensen die een dansje wilden wagen. En 

natuurlijk moeten we de huldiging van Dames 

3 niet vergeten, zij zijn dit jaar kampioen 

geworden! Nogmaals gefeliciteerd dames!

Danny en Sandy van Grease hadden de eer de 

mooist geklede heer en dame te kiezen voor 

een mooie prijs. Buzz Lightyear (Frank) en in 

gala gestoken Ilse en Lianne (ze konden niet 

kiezen tussen de zusjes) hebben deze prijzen 

gewonnen.

Bedankt allemaal, we hopen dat jullie er weer 

net zo van genoten hebben als wij. En bedankt 

Michel, DJ’s en Maurice van Theothorne voor 

jullie hulp!

Night at the Movies
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Bij het uitbrengen van deze Volleyskoop is de Technische Commissie nog druk bezig met de nieuwe 
indeling voor de dames- en herenteams. Houd hiervoor onze website www.avorebelle.nl in gaten.

De nieuwe jeugdteams trainen al sinds begin mei in de nieuwe samenstelling, zodat op 20 mei de 
kwalificatietoernooien voor volgend seizoen met de nieuwe teams gespeeld kunnen worden. 

Jongens B1 Meisjes C1 Meisjes C2 Meisjes C3

Ruben van Sluijs Maaike van Vliet Ceren Yesilbag Isa Liesting

Wouter Boose Lieke Boose Damla Yesilbag Iza van de Spreng

Jesper Kerver Selyna Peters Esther Beumer Nina Elzenga

Sander de Koe Lieke de Graaf Jaimy Jansen Julia van Drommelen

Nathan ten Brinke Merel de Boer Natasha Kevenaar Silke Blok

Stein Jonker Eylem Erkus Marit Venema Chelsey Looijaard

Fatmanur Yilmaz Merve Konuku Natalie Kevenaar

Benthe Meppelink

Yse Bijlsma

Niveau 5.1 Niveau 5.2 Niveau 5.3

Emma Liesting Romy Kevenaar Lana Evers

Nika Schilder Indy Corijn Daisy van Huet

Nova Boesveld Milana Kevenaar Femke Weststrate

Lynn Feukink Lotte Thomassen Sarie de Coo

Lizz Walgemoet Annemarie Winnubst

Mina Ademovic

Niveau 4.1 Niveau 3.1 Niveau 3.2

Tuana Tas Seth Liesting Eline Kaal

Melisa Akdogan Lukas Liesting Eva Sonderlo

Zeynep Goal Lars van Vliet Karlijn Sonderlo

Derya Tuyluce Jeremy Winter Nienke Thomassen

Vera Liesting Lieke Boesveld

Faye Walgemoet

Conceptindeling CMV en jeugd
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Volleyskoop januari 2017

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 Els Dik secretaris@avorebelle.nl 06-36120633
Technische Commissie Sven Akse tc@avorebelle.nl 06-51806382
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 Daan van Gaalen daanvangaalen@hotmail.com 06-37341125

Judith Romp judithromp@hotmail.com 06-12359001
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/Maarten v Raalte minerva 25@hotmail.com 06-46469629
Materiaalcommissie Niels Akse niels akse@hotmail.com 06-20867619
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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