




4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

16

17

19

21 

Inhoudsopgave

Van de Bestuurstafel

Kampioenen bij de mini’s

Programma activiteiten

Grote clubactie

Dames 1: Eerste helft

Heren 1: Eerste helft

Heren 2: Eerste helft

Wat dan, scheids?!

Pietentoernooi

Ladies Night

Mixtoernooi

Uit de oude doos

Gezocht!

Brouwerijbezoek



Pagina 4 www.autovanoortrebelle.nl

Volleyskoop Januari 2017

Vanuit het bestuur wensen wij iedereen 
een heel gelukkig, voorspoedig en 
vooral sportief 2017 toe. Weer een 

nieuw jaar en we zijn weer halverwege ons 

zaalseizoen. Sportief gaat het best lekker. 

Niveau 5.1 en niveau 4.1 zijn kampioen. 

Bij de senioren zijn Heren 2 en Dames 3 

‘winterkampioen’.

Er zijn leuke activiteiten georganiseerd, zoals 

de Ladies Night en het Bohzou Blacklight 

toernooi 2016. Ook hebben jullie mooie 

bloembollen en lekkere oliebollen kunnen 

kopen. Misschien is het jullie ontgaan, maar 

een delegatie van Heren 1 is op trainingskamp 

in Roemeni�e geweest. Hierover kun je meer 

lezen op de Facebook-pagina van Auto van 

Oort/Rebelle.

De ledenvergadering is gehouden. Onder 

andere is de jaarrekening van afgelopen 

jaar goedgekeurd, net als de begroting 

voor komend seizoen. Binnen het bestuur 

verwelkomen we Sven Akse als voorzitter 

TC en Thomas Eskes als wedstrijdsecretaris. 

We wensen hen veel succes en plezier bij 

het invulling van hun functie. We hebben 

ook afscheid genomen van Willy Willems 

(wedstrijdsecretariaat) en Lianne Overgoor 

(secretaris). Dank voor al jullie inzet voor de 
vereniging.

In deze Volleyskoop lezen jullie de notulen. 
Wij vragen jullie (leden of ouders van 
leden) speciaal aandacht voor nog enkele 
vacatures binnen de vereniging. We hebben 
daarom in deze Volleyskoop twee vacatures 
geplaatst. Een voor secretaris en een voor de 
sponsorcommissie. Via  
bestuur@avorebelle.nl kun je hierover vragen 
stellen of positief reageren. We horen graag 
van jullie.

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

Sportieve groet,

Gerwin de Boer 
Voorzitter Auto van Oort/Rebelle

Van de Bestuurstafel
Volleyskoop Januari 2017
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Zaterdag 17 december 
zijn er twee CMV-teams 
kampioen geworden: N4.1 

en N5.1. Onder N4.1: Nika, 
Nova, Lyzz, Lynn, Emma en Mina. 
Rechts N5.1: Yse, Nina, Marit, 
Silke, Julia en Merve.

De meiden van N5.1 hebben het hele 
seizoen flink hun best gedaan en dat gaf als 
resultaat dat ze de laatse speeldag nog maar 
twee punten nodig hadden om kampioen 
te worden. Dat maakt het zeker niet minder 
spannend. Heel zenuwachtig begonnen ze de 
wedstrijd, en ze maakten het nog spannend. 
Gelukkig wonnen ze gelijk de eerste set en 
waren ze kampioen. Veel blije gezichten zijn 
dan de beloning voor de coach en trainers.

Het team N4.1 ging met twee punten 
voorsprong op de nummer 2 naar 
Apeldoorn voor de drie 
laatste 

wedstrijden 
van de eerste helft. De eerste wedstrijd 
speelden we gelijk tegen de concurrent. De 
eerste set stond bol van de spanning. Wat was 
iedereen zenuwachtig! Het begin was goed, 
maar de tegenstander kwam steeds dichterbij. 
Bij 19-18 stond Ormi voor het eerst voor en 
toen was ook de tijd om. Helaas verloren. In de 
tweede set gingen we weer goed van start en 
hielden het ook vast! 1-1 tegen de concurrent, 
dus nog steeds alles in eigen hand. De tweede 
wedstrijd ging supergoed en deze werd 
makkelijk gewonnen met 4-0. Nog één setje 
pakken en dan zijn we kampioen! Dynamo gaf 
meer tegenstand in de laatste wedstrijd, maar 
uiteindelijk trokken wij aan het langste eind 
met als resultaat: kampioen! Volgende keer 
iets minder zenuwen, dat is ook fijn voor het 
publiek en de coach!

Kampioenen bij de mini’s
Volleyskoop Januari 2017
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De opbrengst van de grote clubactie dit jaar is:

Namens de club wil ik iedereen heel erg bedanken! Vooral de mini’s die doen altijd hun
uiterste best om zo veel mogelijk loten te verkopen. Het doel dit jaar was: nieuwe netten
voor het circulatievolleybal. We hopen dat we dit jaar er nog mee kunnen spelen.
Degenen die de meeste loten hebben verkocht zijn:
Nika Schilder: 42 stuks
Lizz en Faye Walgemoet: 40 stuks
Ook wil ik de ouders bedanken die hun kinderen ieder jaar weer stimuleren om voor de club
op pad te gaan! Heel, heel erg bedankt!

Grote Clubactie

Uitgereikt aan:

Frank Molkenboer
Directeur Grote Clubactie

Bedragen zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Grote Clubactie
Opbrengst 2016

€ 761,34
Auto van Oort-  Rebelle
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Wat vliegt de tijd. De eerste helft 
zit er alweer op en dus is het 
tijd om even samen terug te 

blikken. Na een pittige voorbereiding trapten 
wij de competitie af tegen Gemini Elst. Het 
team waar we de competitie ook tegen 
zullen eindigen. Met een overtuigende 3-1 
overwinning werd het vertrouwen uit de 
voorbereiding bevestigd. 

Het doel dat we opgesteld hadden aan het 
begin van het seizoen was promoveren. Na 
zes wedstrijden gespeeld te hebben stond 
de teller op vier gewonnen en twee verloren 
wedstrijden. Voldoende, maar we wilden 
natuurlijk nog beter! Uit de vijf wedstrijden 
die daarop volgden, haalden we helaas maar 
één gewonnen wedstrijd. Aii, dit viel tegen! 
Momenteel staan we dan ook op een minder 
zonnige negende plaats. Een plek die ons niet 
écht past en dus grijpen we de tweede helft 
aan om stappen omhoog te maken! 

Terugkijkend op onze tegenstanders moet dit 
zeker haalbaar zijn. We willen daarbij nog wel 
even een klein schietgebedje doen voor onze 
blessures en ziektes. Dat deze maar mooi in 
2016 mogen blijven! Tenslotte nog een paar 
feitjes:

• 5 van de 11 wedstrijden in de eerste helft 
hebben we gewonnen.

• In totaal kregen wij 26 sets tegen.

• Dames 1 heeft dit seizoen nu al de prijs 
gewonnen voor het team met de meeste 
blessures.

• Tot dusver zijn we al 16 keer uit de brand 
geholpen door Dames 2!

• Wij staan 19 punten achter de nummer 1 en 
maar 11 achter de nummer 2.

• We wonnen de eerste helft een set met 25-
08 en 25-06.

• Helaas verloren we de afgelopen helft ook 
een set met 25-08 en 25-06.

• De eerste helft hebben we 35 keer 
getraind, zaterdagen in de voorbereiding niet 
meegerekend.

• We gaan er alles aan doen om de tweede 
helft plekken om hoog te schuiven!

Dames 1: De eerste helft
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Beginnend met alle cijfers: Stand op de 
ranglijst: 6e, 11 wedstrijden gespeeld, 
5 gewonnen en 6 verloren (waarvan 3 

met 3-2). Zijn we hier tevreden mee? Als je 
de eerste drie wedstrijden met 3-1 wint, dan 
niet. Maar als je er daarna zes op rij verliest, 
dan wel! We begonnen het jaar met drie 
overwinningen en daarin zat het ook niet 
altijd tegen. De ballen op belangrijke punten 
vielen goed en dat leverde 12 punten op uit 
3 wedstrijden. Daarna kwam de klad er een 
beetje in. Beginnend met een zeer slechte 
uitwedstrijd op donderdagavond in Barneveld. 
Niks lukte en we speelden erg slecht. Toch 
pakten we een punt mee en dat gaf de hoop 
dat, als we ons spel weer op zouden pakken, 
de overwinningen wel weer zouden komen.

Het ‘debacle van Barneveld’ bleek alleen 
helaas geen incident, maar een begin van 
een slechte reeks. Na SSS werd er ook slecht 
gespeeld tegen Renswouw (uit) en daar werd 
met dezelfde cijfers verloren. Hierna volgde er 
wedstrijden waar we vaker de bovenliggende 
partij waren maar waar we de winst niet over 
streep konden trekken in de vierde of soms 
vijfde set. Dit leverde wel wat punten op, wat 
ons in ieder geval boven de degradatiestreep 
hield.

De uitwedstrijd tegen de koploper in 
Ootmarsum werden we 2 sets weggespeeld 
door een zeer goede ploeg, maar op het 
eind kwam er toch geloof in een setje en die 
hoop bleek niet ijdel. Dit voelde toch als een 
opsteker voor de komende wedstrijden voor 
de winterstop: thuis tegen NVC en uit naar 
Barchem. Beide teams stonden hoger op de 
ranglijst, maar we zagen kansen. 

Tegen NVC beloonden we onszelf met 4 
punten door nu wel weer een keer de vierde 
set te pakken. En met dit goede gevoel hebben 
we een dijk van een wedstrijd gespeeld in 
Barchem! Daar lukte alles en speelden we erg 
goed. 

De doelstelling is om rond plek 5-6-7 te 
eindigen. We gaan proberen in het nieuwe 
jaar ons niveau van de laatste wedstrijd vast 
te houden en het thuispubliek te verwennen 
met een paar mooie wedstrijden. Beginnend 
woensdag 11 januari 2017 om 21:00 uur thuis 
tegen SSS.

Heren 1 wenst jullie allen een zeer goed, 
sportief en gezond 2017 toe!

Heren 1: De eerste helft
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Het grootste nieuws van afgelopen 
maanden is dat we twee nieuwe 
geweldige sponsoren hebben 

gekregen. Leonard van den Berg van 
‘Een man een Woord’ en Brend Jansen 
van ‘Inzichtt Services’ steunen Auto van 
Oort/Rebelle Heren 2 in hun strijd in de 
volleybalcompetitie. En dit is aardig aan het 
lukken. Sinds de ondersteuning in strakke 
teamkleding heeft het team bijna niet meer 
verloren en ze staan nu boven aan in de 
competitie.

Beide ondernemers ondersteunen dit 
jeugdige prestatieteam en zien ze graag 
verder groeien. “Het is zeker leuk dat de 
prestaties goed zijn”, aldus Leonard. Beide 
ondernemers uit de regio hebben hun eigen 
klantenkring en zien het als een ‘social 
return’ project binnen hun eigen activiteiten. 
Heren 2 is erg tevreden en hoopt samen 
met die nieuwe sponsoren aan het eind van 
het seizoen een kampioensfeest te kunnen 
vieren.

Heren 2: De eerste helft



In elke Volleyskoop wil ik vragen behandelen 
over allerlei zakendie 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: 
Wist je dat...

Antwoord: 
 ...scheidsrechters mensen zijn, en dus wel 
eens een foutje kunnen maken?

 ...scheidsrechters vrijwilligers zijn die vaak 
niet eens een vergoeding krijgen?

 ...scheidsrechters belangrijker zijn voor een 
wedstrijd dan coaches? Noodzakelijk zelfs!

 ...scheidsrechters door de Nevobo gevraagd 
zijn de ‘show van de coach’ te stoppen?

 ...coaches die tekeer gaan tegen een 
scheidrechter vragen om een kaart?

 ...de meeste scheidsrechters na de wedstrijd 
op een rustige, positieve manier vaak wel

met de coaches hun optreden willen 
nabespreken om wat van te leren?

 ...er zoveel spelregels zijn, dat bijna niemand 
ze allemaal kent?

 ...wij van Auto van Oort/Rebelle blij zijn met 
al onze scheidsrechters, en iedereen die wel 
eens wil fluiten van harte welkom is?

 ...elk team verplicht is om per helft een 
aantal wedstrijden (ongeveer 5) te  fluiten?

 ...scheidsrechters niet hoeven te tellen, 
waardoor het kost bijna geen extra tijd kost?

 ...als je hogerop wilt als scheidsrechter, we 
dat graag horen en je hierbij willen helpen?

Wat dan, Scheids??!!
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Pietentoernooi

Tijdens de woensdagmiddagtraining 
vlak voor 5 december kwamen er 
Zwarte Pieten op bezoek bij de 

jongste jeugd. Er was een toernooi voor alle 

niveaus georganiseerd. Terwijl het toernooi 
bezig was kwamen de Pieten tevoorschijn 
en ze gingen meedoen met de teams. Ze 
deden hun best, de spelers gaven de pieten 



Pagina 13www.autovanoortrebelle.nl

Volleyskoop Januari 2017

aanwijzingen en uitleg. Na afloop van het 
toernooi werd er gezongen voor de Pieten 
en deelden de Pieten cadeautjes uit. Daarna 
had de activiteitencommissie wat leuks 

bedacht: we gingen wat eten en drinken in 
Grand Café Theothorne. Onze sponsor had 
lekkere friet en snacks geregeld.
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Hapjes, bonbons en ringen, wat wil 
een lady nog meer? 

Vrijdag 18 november was er een nieuwe 
editie van de Ladies Night. Ditmaal waren 
er drie leuke workshops georganiseerd, 
waar ruim 20 dames zich voor in hadden 
geschreven. De drie workshops waren: 
ringen maken, bonbons maken en hapjes 
maken. En het was weer een succes!

Bij het maken van de ringen werd 
professionele begeleiding gegeven door 
twee enthousiaste dames: Bianca en Marion. 
Door middel van verschillende zilveren en 
zwarte draden en mooi gekleurde kralen 
konden de dames hun eigen ring maken 

door deze kunstig te buigen. Dit viel 
in de praktijk trouwens nog niet mee, 
zeker ook omdat een ring naast mooi zijn 
natuurlijk ook nog moet passen... Door 
hier en daar een beetje hulp, en soms een 
beetje boel hulp, zijn alle ringen toch heel 
mooi geworden. Bedankt dames, voor de 
enthousiaste begeleiding!

Het maken van de Bonbons viel ook erg in 
de smaak, maar hoe kan dat anders als je 
een roedel dames gesmolten chocolade 
voorzet. Verschillende vormpjes konden 
gevuld worden met chocoladepasta, 
nootjes, M&M’s, cranberrys’s, marsepein 
en fudge en natuurlijk vooral heel veel 
chocolade. Hier en daar werd er natuurlijk 
even lekker gesnoept of ‘per ongeluk’ 
geknoeid. Na het kliederen met chocolade 
moesten de bonbons een uurtje afkoelen 
in de koelkast. Een een uur kan soms erg 
lang duren, maar het resultaat mocht er 
zijn: mooie en lekkergevulde bonbons!

Bij het maken van de hapjes mochten 
we in de professionele keuken van 
Theothorne werken, waar kokkin Saskia 
ons allerlei lekkere recepten gaf. We rolden 
omeletjes met ham, maakten kaasstengels, 

Ladies Night
Volleyskoop Januari 2017



haringballetjes 
en grilden 
broodjes met pesto, tomaat 
en mozzarella. Onder af en toe grote 
hilariteit heeft iedereen zich goed ingezet 
en een heerlijk resultaat neergezet. De 
hapjes werden aan het eind van de avond 
geserveerd aan alle dames en vielen hier 
erg goed in de smaak, al waren er een 
paar dames die de haringballetjes wel erg 
spannend vonden. Hartelijk dank voor de 
goede uitleg en begeleiding van Saskia 
en aan Theothorne voor het beschikbaar 
stellen van de keuken en benodigdheden!

Tijdens alle bezigheden werd lekker 
bijgekletst met een wijntje (of frisje) waar 
al onze eigengemaakte hapjes prima bij 
smaakten. Een supergezellige avond. Dank 
aan alle dames, organisatoren en natuurlijk 
de begeleiders van de workshops. Op naar 
de volgende Ladies Night!

De Activiteitencommissie

www.autovanoortrebelle.nl
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Woensdag 21 december 2016 
was het weer tijd voor ons 
halfjaarlijkse mixtoernooi. En 

wat voor een mixtoernooi: een Blacklight-
toernooi! De zaal helemaal donker en 
met een lichtgevende lijnen en ballen 
volleyballen! Wanneer maak je dit nou mee? 
Een reden om te komen zou je denken, maar 
helaas dachten veel senioren daar toch 
anders over...

Toen ik als klein jongetje mee mocht doen 
aan het mixtoernooi was dat een van de 
hoogtepunten van het jaar! Verkleed naar 
de sporthal, in kleding naar het gekozen 
thema en volleyballen met...? De indeling 
werd ter plekke gemaakt, dus dat kon 
iedereen van de vereniging zijn. Ik hoopte 
altijd dat ik bij spelers of speelsters van 
seniorenteams werd ingedeeld, want daar 
kon ik wat van leren! Zij maakten bijna nooit 
een foutje en stonden tussen de punten 
door of zelfs onder de rally’s te praten met 
teamgenoten of ‘tegenstanders’. Je kreeg 
altijd complimenten als je iets goed deed en 
dat maakte je 10 cm groter. En als je na een 
avond je best doen in de prijzen viel, mocht 
je de prijs met je team in ontvangst nemen. 
Bekeken door alle aanwezigen. Soms wel 

100 deelnemers, bestaande uit leden en 
introducees.

De laatste jaren valt mij op dat de jeugd 
nog steeds massaal komt opdraven bij alle 
mixtoernooien, maar dat het vooral de 
volwassenen zijn die het af laten weten. 
Het aantal deelnemers is vaker rond de 60 
dan rond de 100. En van deze deelnemers 
is vaak minimaal 60% junior. Maar de jeugd 
komt volgens mij nog steeds om dezelfde 
reden naar het mixtoernooi als waarom 
ik vroeger het mixtoernooi zo leuk vond! 
Daarom wil ik de senioren oproepen meer 
naar de mixtoernooien te komen en niet het 
mixtoernooi te laten schieten, als een vrije 
woensdag die je makkelijk afzegt omdat het 
toch geen training is. Dus zeg niet af omdat 
je geen zin hebt of normaal op een andere 
dag traint. Kom gewoon! Daarnaast zorgt de 
aanwezigheid van iedereen in de kantine na 
het mixtoernooi ook voor dat echte gezellige 
Rebellegevoel! En dat wil toch niemand 
missen?

Hopelijk tot volgende keer op het 
mixtoernooi!

Groeten van Frank Teunissen

Mixtoernooi? Gewoon doen!
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Zo af en toe komt er ineens een oude 
foto bovendrijven. Dit keer is het de 
eerste teamfoto van Heren 1 nadat 

Auto van Oort onze hoofdsponsor werd. Mi-
chiel Brunsveld heeft een stukje bij deze foto 
geschreven over zijn tijd bij Rebelle.

En dan word je gevraagd om een stuk te 
schrijven over je jaren bij Rebelle. Mijn spor-
tieve jeugdliefde, kan ik wel zeggen. Vanaf 
dat ik ongeveer 10 jaar oud was begon ik als 
C-speler bij toen nog DVC-Rebelle. Dankzij 
een gunstige lengte op jonge leeftijd (1.75 

meter als 11-jarige is best handig), mocht ik 
al snel naast de trainingen bij de club extra 
aan de bak bij selectietrainingen voor het 
rayon en later bij de volleybalschool. Lekker 
hard trainen en flink aan de technische 
scholing werken. Hierbij speelde ik in veel 
teams samen met Maarten van Raalte. Zo 
doorliep ik via de C, B en A-jeugd de diverse 
jeugdgroepen binnen Rebelle. Vanaf mijn 
vijftiende mocht ik al regelmatig meetrainen 
met de senioren en na een seizoen in Heren 
2 maakte ik in 2001 de stap naar Heren 1. 
Een nieuwe naam, een grote sponsor en ook 

Uit de oude doos

Staand v.l.n.r.: Jan Rauwerdink, Patrick Algera, Gerard Uenk, Gerwin de Boer, André Knecht, Michiel Liesting, 
André van Oort. Zittend v.l.n.r.: Frank Teunissen (met haar!), Erik Hoekstra, Michiel Brunsveld, Jacques de Boer. 
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nog eens wedstrijdshirts met je eigen naam 
achterop! Het was een bijzondere ervaring 
en het shirt van destijds heb ik overigens nog 
steeds in de kast liggen als mooi aandenken.

In 2003 heb ik helaas afscheid genomen van 
Auto van Oort/Rebelle. Mijn studentenleven 
bracht me richting Tilburg en later ook Gro-
ningen, waardoor het niet meer te combi-
neren was met het volleyballen in Dieren. Ik 
kan wel zeggen dat het een moeilijk afscheid 
was, want Rebelle heb ik in al die jaren als 
een tweede familie ervaren. Niet alleen 
omdat een behoorlijk aantal spelers van de 
club ook daadwerkelijk familie was, maar ook 
door de manier waarop iedereen met elkaar 
omgaat en klaarstaat voor de club. Spelen bij 
Rebelle was voor mij echter meer dan alleen 
je eigen wedstrijden. Een volledige zaterdag 
vullen met activiteiten in de sporthal, heer-
lijk! Met Heren 2 hadden we vaak vroege 
‘dienst’, door om 10 uur te verzamelen in de 
kantine voor een kop koffie en om 11 uur al 
vol aan de bak te moeten. Wat vaak nog een 
uitdaging was als we de avond/nacht ervoor 
in Het Schilderij hadden doorgebracht. En 
dan na je eigen wedstrijd soms nog tellen of 
fluiten en kijken bij de andere teams. 

Samen met Frank was ik rond de eeuwwis-
seling nog actief als webmaster, met destijds 
een URL zo lang als een volleybalveld. Maar 

hé, we hadden een website en Rebelle was 
online! Hoogtepunt was natuurlijk de digita-
lisering van de Ed Wolff fanclub. Ook heb ik 
bij de club mijn huidige vrouw en toenmalige 
vriendin Rineke leren kennen, dus Rebelle 
is op veel vlakken een groot deel van mijn 
leven.

Inmiddels zijn we alweer 13 jaar verder. Pfoe, 
ik voel me ineens oud! Ondanks dat ik al een 
tijdje uit Dieren ben vertrokken, heb ik de 
club met veel plezier op afstand gevolgd en 
kom ik zo af en toe nog wel eens buurten in 
de sporthal. Genieten van de grote spron-
gen die de meeste seniorenteams hebben 
gemaakt en van de vele talenten die bij 
de club spelen. Wie weet gaat er over een 
tijdje meer gebeuren dan alleen maar even 
buurten, want ons huis staat in de verkoop 
en we zijn van plan om weer richting Dieren/
Spankeren te verhuizen. En tja, als je dan 
weer in de bekende omgeving woont, is een 
comeback bij de club zeker het overwegen 
waard. Ik verwacht niet dat ik bij het huidige 
Heren 1 ook maar enige kans maak om door 
de selectie te komen, maar ik kijk er wel naar 
uit om weer deel uit te maken van de vereni-
ging. Eens bij Rebelle...

Groeten!

Michiel Brunsveld
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Auto van Oort/Rebelle is de 
volleybalvereniging in Dieren en 
omgeving. Met bijna 200 leden 

spelen wij competitief en recreatief 
volleybal. Binnen de vereniging zijn heel 
veel leden actief. Samen zorgen we ervoor 
dat iedereen op zijn eigen niveau kan 

volleyballen, maar tegelijkertijd ook kan 
genieten van leuke activiteiten. Op dit 
moment is het bestuur concreet opzoek 
naar twee functies. Die van secretaris en de 
sponsorcommissie. Wij zouden hieraan in 
het nieuwe jaar graag invulling willen geven. 
Willen jullie ons daarbij helpen?

Gezocht!
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Secretaris (m/v) 
Als secretaris maak je deel uit van het 
dagelijks bestuur van Auto van Oort/
Rebelle. Samen met de voorzitter bereid je 
de bestuursvergaderingen en de algemene 
ledenvergadering voor. Je bent een spil 
in de vereniging tussen leden en bestuur. 
Bijvoorbeeld voor vragen en wensen van 
de leden of van buiten de vereniging. Deze 
stukken komen tegenwoordig vooral digitaal 
binnen. Jij verspreidt ze binnen de vereniging 
naar de juiste personen. Een leuke manier 
om de vereniging goed te leren kennen. 
De bestuursvergaderingen zijn elke derde 
donderdagavond van de maand (m.u.v. de 
zomer). Voorbereiden en notuleren zijn 
taken voor de secretaris. De weg kennen 
binnen de vereniging is een pre, maar het is 
ook een mooie manier om die weg te leren 
kennen.

Voorzitter sponsorcommissie (m/v) 
De vereniging kan niet zonder sponsoren. 
We hebben een enthousiaste groep met 
een warm hart voor volleybal en voor onze 
vereniging en dit willen we zo houden. En 
daar komt de sponsorcommissie om de 
hoek kijken. Samen met het bestuur ga 
je actief opzoek naar nieuwe sponsoren 
en heb je net zoveel aandacht voor 
de bestaande sponsoren. De manier 
waarop kan zelf worden ingevuld, maar 

als bestuur denken wij minimaal aan 

één sponsoractiviteit per halfjaar. De 

uitwerking van een sponsorevenement 

doe je bij een activiteit bijvoorbeeld samen 

met de activiteitencommissie of bij een 

kledingsponsor met materialencommissie. 

Ook hierin is veel mogelijk.

Wat moet je doen om te helpen onze 

vereniging uit te bouwen? 

Hopelijk ben je enthousiast geworden van 

een van deze vacatures. Het is een korte 

omschrijving en er zijn veel manieren om de 

functies in te vullen. We kunnen dit samen 

vormgeven. Lijkt het je leuk om mee te 

helpen de vereniging verder uit te bouwen, 

wil je bestuurlijke ervaring op doen, de 

vereniging beter leren kennen of wat dan 

ook: we kunnen je goed gebruiken.

Neem dan direct contact op met onze 

voorzitter:

Gerwin de Boer 

0650862130 

voorzitter@avorebelle.nl

Pagina 20 www.autovanoortrebelle.nl



Pagina 21www.autovanoortrebelle.nl

Volleyskoop Januari 2017

Vrijdag 25 
november 
stond er een 

nieuwe activteit op 
het programma van de 
activiteitenkalender: een 
brouwerijbezoek. Niet de 
meeste gezonde activiteit, maar wel een van 
de gezelligste. Nadat Frank, Alex, Niels A. en 
Rudie H. een keer met Het Schilderij naar 
de brouwerij van Oettinger waren geweest, 
werden er al snel plannen gemaakt om 

dit een keer met de vereniging te gaan 
doen.

Het vertrek was om 
09:00 uur naar  

Mönchengladbach in Duitsland. We gingen 
met in totaal 19 personen. Rond 10:00 
uur is er even een tussenstop gemaakt 
voor een sanitaire onderbreking en/of een 
bakkie koffie. Er was echter één 
probleem: beide onderdelen 
konden niet door gaan 
omdat het 
water was 

Brouwerijbezoek



afgesloten, dus geen wc en geen koffie! Dan 
maar door, naar een biertje bij Oetinger. 
Rond 11:15 waren we al gearriveerd op 
plaats van bestemming.

De rondleiding zou 12 uur beginnen, maar 
starten om 11.30 uur was voor onze gids 
Meinolf geen probleem. De ontvangst 
was zeer hartelijk, met het product waar 
Oettinger om bekend staat: bier! Onder het 
genot van de eerste goudgele rakkers kregen 
we een inleiding over het bedrijf. Dit was wel 
in het Duits, maar zelfs degenen die daar 
geen held in waren, konden het steeds beter 
volgen. Hoe zou dat toch komen..?

Daarna was het tijd voor de rondleiding. We 
zijn door de hele fabriek gelopen en je ziet 
het hele proces: van de ketels waar het bier 
in gebrouwen wordt, via de opslagtanks en 
vulmachines, naar het distributiecentrum 
waar alles op de ‘LKWs’ geladen wordt.

Aan het eind van de rondleiding mochten we 

in de fabriek rechtstreeks een biertje tappen 
uit opslagtanks van 10.000 hectoliter. In een 
koele kelder hebben we geproost en gezellig 
gekletst. Onze gids gaf het goed voorbeeld 
en schuwde het gezellig meedrinken niet; hij 
zette zelfs een lied in. Natuurlijk over bier.

Na de rondleiding kregen we in de 
ontvangstruimte nogmaals de mogelijkheid 
tot het proeven van alle soorten bier en 
frisdrank die Oettinger maakt. Om 15:30 uur 
zaten de rondleiding en de proeverij erop en 
reden we terug naar huis.

Rond 18:00 uur waren we terug in Dieren 
bij café Het Schilderij. Daar hebben we met 
een groot aantal deelnemers (als ze het 
nog aankonden) gezellig de dag afgesloten 
met heerlijke spareribs en een afsluitend 
Nederlands biertje. Een zeer geslaagde trip 
van Auto van Oort/Rebelle on tour!

Voor de geïnteresseerden: Oettinger is ook 
in Nederland verkrijgbaar, bij de Lidl.

Volleyskoop Januari 2017
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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 Vacant secretaris@avorebelle.nl
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

Daan van Gaalen activiteiten@avorebelle.nl 06-37341125
Robert van Gaalen pr@avorebelle.nl 0313-414946

Activiteitencommissie 
Public Relations 
Sponsor Commissie Vacant
TC - CMV Jeugd wilma.v.d.tooren@hotmail.com 0313-450300

marleenvandentooren@hotmail.com 06-36312035
TC - ABC Jeugd daanvangaalen@hotmail.com 06-37341125

judithromp@hotmail.com 06-12359001
TC - Dames/Heren biancaliesting@gmail.com 0313-427736
Ledenadministratie ledenadministratie@avorebelle.nl 06-55752298
Scheidsrechterszaken minerva 25@hotmail.com 06-46469629
Zaalwacht edwolff@upcmail.nl 0313-422803
Teller/LR-aanwijzer a wijnveld@hotmail.com 06-55752298
Redactie Volleyskoop minerva 25@hotmail.com 06-46469629
Materiaalcommissie imme lee@hotmail.com 06-45260670
Vertrouwenspersoon j.kleinnulent@gmail.com 026-4951676
Webmaster

Wilma van den Tooren 
Marleen van den Tooren 
Daan van Gaalen 
Judith Romp
Bianca Liesting
Anja Wijnveld
Alex de Kok
Ed Wolff
Anja Wijnveld
Alex de Kok/M. v. Raalte
Niels Akse
Janneke Klein-Nulent 
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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