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Maart, de lente is in aantocht. 
Volleybaltechnisch betekent 
dit twee dingen: we naderen 

het einde van het zaalseizoen en we starten 

met het beachseizoen. 

Verschillende teams doen het heel goed in 

de competitie. Heren 1 en Heren 2 staan 

bij de bovenste teams in de competitie. Een 

mooie prestatie. Zeker voor Heren 1, dat 

onder leiding van Erik Hoekstra gemakkelijk 

zijn punten pakt. Bij de dames gaat het iets 

minder. Er zijn veel blessures en dat leidt tot 

degradatievolleybal. Daarnaast hebben we 

het eerste jaar van de trainer Jan van Uitert 

geëvalueerd. In gezamenlijk overleg hebben 

we besloten volgend jaar niet samen verder 

te gaan. 

Aan het eind van het seizoen wordt de 

teamindeling voor het volgende seizoen 

voorbereid. Een hele puzzel, zoals 

we allemaal weten. De formulieren 

moeten voor 1 april worden ingeleverd. 

Graag aandacht hiervoor. Elk jaar is 

de teamindeling-trainers-coaches-

zaalindeling-combinatie weer een 

moeilijke klus. Elk jaar weten we weer 

goede oplossingen te vinden. Heb 

Van de Bestuurstafel
Volleyskoop Januari 2017Volleyskoop Januari 2017
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Van de Bestuurstafel
vertrouwen in de TC. Deze mensen zijn ervaren 

en hebben er echt zicht op. 

We konden de afgelopen periode ook weer 

mensen in het zonnetje zetten. In het bijzonder 

Diny Wouda. Diny fluit namens Auto van Oort/

Rebelle op het hoogste niveau in de regio. Dat 

is op zich bijzonder, maar Diny is al ruim 40 

jaar scheidsrechter bij de Nevobo en daarvoor 

heeft ze zaterdag 4 maart een gouden 

officialspeld van de Nevobo uit de handen van 

onze scheidsrechterscoördinator Alex de Kok 

ontvangen. Diny: heel erg bedankt, want bijna 

al die jaren fluit ze voor Auto van Oort/Rebelle.

Alle vrijwilligers van Auto van Oort/Rebelle 

ontvingen van het bestuur een zakje 

paaseitjes voor hun inzet voor de vereniging. 

Een klein gebaar van het bestuur voor alle 

scheidsrechters, trainers, materiaalmensen, 

Volleyskoopmakers, commissieleden etc...

De beachcommissie is hard aan het werk voor 

de start van het nieuwe beachseizoen. Op 

de site staat alle informatie en is een digitaal 

inschrijfformulier geplaatst. We hopen dat 

jullie allemaal komen beachen!!

Als laatste wil ik jullie melden dat Els Dik zich 

heeft aangemeld (en reeds in functie is) als 

secretaris van Auto van Oort/Rebelle. Els zal 

zich in deze Volleyskoop voorstellen. Hierdoor 

blijft alleen nog de vacature van voorzitter 

sponsorcommissie vacant.

Rest mij jullie veel plezier te wensen bij het 

lezen van deze Volleyskoop.

Sportieve groet,

Gerwin de Boer 

Voorzitter Auto van Oort/Rebelle

Volleyskoop Januari 2017
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Els Dik is vanaf februari ons nieuwe bestuurslid en stelt zich voor.

Sinds februari ben ik secretaris van het bestuur van de vereniging. Ik doe dit als ‘ouder van’, want 
ben moeder van Wouter Boose die in jongens B speelt en Lieke Boose, die in meisjes C speelt.

Ze spelen alweer heel wat jaren mee, en vanaf het begin vind ik het een leuke vereniging.  Mooi 
om te zien hoe betrokken de leden zijn en wat er naast het volleyballen allemaal aan activiteiten 
wordt georganiseerd.

Daar draag ik graag een klein steentje aan bij.

Even voorstellen...
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Zoals ieder jaar worden de 
minikampioenen van Auto van Oort/
Rebelle in de zaal gehuldigd. Ze mogen 

dan een ererondje lopen onder luid applaus 
van de ouders, spelers en toeschouwers. 
Hier kijken de mini’s enorm naar uit. Dit jaar 
moest dit worden uitgesteld naar een andere 
zaterdag dan de laaste thuisspeeldag van de 

eerste seizoenshelft. 
Dus kozen wij de eerste thuisspeeldag van de 
tweede helft en dat was op 21 januari. Alle 
minikampioenen waren er en ze kregen een 
leuk aandenken: een ingelijste foto van het 
team waar ze kampioen mee zijn geworden. 
Kijk naar de blije gezichten, en dan weet je hoe 
leuk ze het vonden!

Huldiging minikampioenen



Na het zaalseizoen gaan we door met 
volleyballen in het zand. Dit seizoen 
starten we extra vroeg: vóór de 

meivakantie! Bij goed weer starten we het 
beachseizoen op 14 april 2017. Dan kan 
je al lekker beachvolleyballen tijdens de 
meivakantie! Als het dan nog heel slecht weer 
is of echt te koud, starten we een of twee 
weken later. Dit jaar stellen we een vaste avond 
als beachavond in, daarnaast kan je op iedere 
andere avond vrij komen beachen (dat is dus 
hetzelfde als vorig jaar). Op woensdagavond is 
er in principe altijd gelegenheid tot beachen 
vanaf 19.30 uur. We gaan ook door met 
de competitie op vrijdagavond. Voordat 
de zomervakantie begint kan je een aantal 
wedstrijden spelen met een heuse prijs aan 
het einde van de competitie. 
Het beachvolleybal in Dieren heeft een aanbod 
voor:
• Jeugdspelers onder 13 jaar: onze mini’s
•  Jeugdspelers van 13 tot en met 18 jaar
• Senioren vanaf 18 jaar

Ons aanbod
Voor de mini’s: trainingen en vrij spelen

Je bent een volleybalmini als je tussen de 
6 t/m 12 jaar oud bent. De mini’s krijgen 

in het beachvolleybalseizoen ongeveer 13 

keer aangeboden om te trainen op vrijdag - of 
woensdagavond. Het tijdstip is van 17.00 tot 
18.00 uur. Er zijn altijd één of meer trainers 
aanwezig. De trainingen zijn afgestemd op 
het niveau van de mini’s. Het niveau van de 
trainingen wordt afgestemd op het niveau van 
de spelers. Het maakt niet uit of een mini al 
ervaring heeft met zaalvolleybal of niet. De 
trainers kijken goed op welk niveau oefeningen 
aan een mini kunnen worden aangeboden.  In 
de zomervakantie van de regio zuid worden er 
geen trainingen aangeboden aan de mini’s. Er 
is dan wel vrij spelen vanaf 19.30 ’s avonds en 
mini’s zijn ook welkom als er volwassenen op 
de beachvelden zijn. 

Voor de jeugd: trainingen, toernooien, JBC, 
clinics en beachcompetitie
De jeugdspelers bieden we in de maanden 
mei en juni één trainingsavond per week aan. 
De andere avonden kunnen zij ook spelen. 
Jeugdspelers spelen altijd onder toezicht van 
één of meer volwassenen. AvO/Rebelle vraagt 
een rol van de ouders bij dit toezicht. Als een 
jeugdspeler meedoet met het beachvolleybal, 
dan worden de ouders/verzorgers benaderd 
om minstens één avond toezicht te houden 
bij het beachen. De rol van toezichthouder is: 
sfeerbeheerder, veiligheidstimulator en eerste 

Volleybal in de zomer!
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hulp bij blessures. 

In mei trainen we nog in de zaal: de 
beachtraining is dan op maandag van 18.00 
tot 19.30 uur. In juni gaan we op woensdag 
trainen op dezelfde tijden tot aan het 
begin van de zomervakantie. Tijdens de 
schoolvakantie weten we uit ervaring dat er 
minder jeugdspelers zijn. Aangezien er dan 
geen school is, mogen de jeugdspelers mee 
spelen met de volwassen spelers (meestal 
vanaf 19.30 uur). In de zomervakantie is er 
dan ook geen toezicht meer nodig door een 
ouder, omdat er dan altijd volwassen spelers 
aanwezig zijn. Na de zomervakantie zijn er 
geen beachtrainingen meer, maar is er wel 
vrij spelen. Jeugdbeachleden mogen zo vaak 
spelen als ze willen. Jeugdleden spelen onder 
toezicht van een volwassene. Dan is er ook 
weer oudertoezicht nodig.

Jeugdspelers kunnen zich ook opgeven 
voor de beachcompetitie. We proberen de 
jeugdspelers zoveel mogelijk op eigen niveau 
in te delen. De competitie leent zich goed om 
te ‘oefenen’ voor wedstrijden en om samen 
met een partner feeling te krijgen voor het 
wedstrijdbeachspel. De meeste jeugdleden 
doen echter voor hun plezier mee in de 
beachcompetitie en dat is van hun gezichten af 
te lezen!

AvO/Rebelle neemt ook een dag van het 

jeugdbeachcircuit (JBC) voor haar rekening. 
De jeugdspelers kunnen zich hiervoor via de 
site van de Nevobo inschrijven. Hoe leuk is het 
als je op eigen locatie kan deelnemen aan een 
landelijke beachcompetitie? Meer informatie 
over het JBC is te vinden op  
http://www.volleybal.nl/artikelen/junior-beach-
circuit

Voor de volwassenen: vrij spelen, toernooien, 
beachcompetitie
Ook voor de volwassenen geldt dat 
woensdagavond de vaste ‘beachclubavond’ 
wordt. Daarnaast kunnen zij op iedere gewenst 
dagdeel spelen. Het enige dat zij moeten 
doen is een sleutel lenen van één van de 
4 ’keykeepers’ en dan lekker gaan ballen. 
Volwassen leden nemen over het algemeen 
deel aan een Whatsapp groep op de telefoon, 
waarmee heel snel de belangstelling om te 
beachen wordt afgestemd. 

Clinics

De beachcommissie is bezig met het regelen 
van een aantal clinics voor alle leden 

van het beachvolleybal. We communiceren 
hierover via de website, twitter, facebook, mail 
en whatsapp. 

Beachcompetitie

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

meten op onze competitieavond op vrijdag 
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van mei tot aan de zomervakantie. Als je een 
vrijdagavond niet kunt, kan je de wedstrijd 
op een andere avond inhalen. De competitie 
wordt zoveel mogelijk op niveau ingedeeld.  Je 
hóeft geen competitie te spelen als je niet wilt, 
daar kan je voor kiezen.

Als je competitie wil spelen, kun je deelnemen 
met een team van twee of drie personen. 
Op het opgaveformulier moet je meteen je 
teamleden en je teamnaam opgeven. Als je 
geen maatje hebt, kun je je toch opgeven. 
Wij delen je dan bij iemand anders in. Je 
aanmelding voor de competitie moet voor 
05-05-2017 binnen zijn. Andere aanmeldingen 
kunnen het hele seizoen. 

Inschrijven

Inschrijven voor beachvolleybal kan met 
een inschrijfformulier. Deze wordt bij de 

Volleyskoop van maart verstrekt. Hij staat ook 
op de site als pdf en als digitaal formulier. Kijk 
op https://www.avorebelle.nl/beach. Mail naar 
beach@avorebelle.nl als je een formulier wilt 
aanvragen.

We hebben drie soorten abonnementen:
1. Een  ‘gewoon’ abonnement
2. Een gezinskaart 
3. Een competitieabonnement 

De kosten van een gewoon beachabonnement 
zijn € 15,- voor de mini’s en € 35,- voor jeugd 

en volwassenen. Bij een beachabonnement zit 
de beachcompetitie opgenomen (daar hoef 
je niet aan mee te doen, maar mag wel) en de 
toernooien (daar hoef je ook niet aan mee te 
doen, maar mag wel). 

We kennen ook de gezinskaart. Als er 
meerdere leden uit één gezin  deelnemen 
aan het beachen dan wordt het abonnement 
goedkoper. De kosten voor het abonnement 
staan in onderstaande tabel. Ieder lid van een 
gezin dient een opgaveformulier in te vullen.

Aantal uit één gezin kosten
1e lid € 35,-

2e lid € 30,-

3e lid € 25,-

4e lid € 20,-

5e lid € 15,-

Vanaf 6e lid of meer Gratis

Je kunt je ook alleen opgeven voor 
de competitie. Je kiest  dan voor een 
competitieabonnement. Je betaalt dan per 
wedstrijd waarvoor je wordt ingedeeld in 
de competitie. De kosten hiervoor zijn 2,50 
per wedstrijdavond per team. Let op: als je 
ingedeeld wordt in een poule met 10 teams, 
betaal je € 22,50 voor je team (9 wedstrijden, 
want je speelt niet tegen jezelf). Als je 
ingedeeld wordt in een poule met 6 teams 
betaal je € 12,50 voor je team. 
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Bij alle abonnementen geldt dat je niet per sé 
lid hoeft te zijn van de volleybalvereniging! 

Je kunt het hele seizoen lid worden om 
te komen beachen. Als je lid wordt voor 1 
augustus 2017, betaal je het hele bedrag. 
Als je lid wordt na 1 augustus 2017 betaal 
je € 20,-. Het is ook mogelijk om één keer te 
komen kijken (of meteen meedoen) voordat je 
besluit om lid te worden.  Je aanmelding voor 
de competitie moet voor 5 mei 2017 binnen 
zijn. Andere aanmeldingen kunnen het hele 
seizoen. 

Uitschrijven

Een lidmaatschap voor het beachen eindigt 
bij het einde van het beachseizoen. We 

verbinden daar geen datum, want zolang het 
mooi weer is en er is animo, blijven de velden 
open. Meestal wordt het in oktober echt te 
koud om te beachen en dan sluiten we de 
velden en ruimen we het materiaal op. 

We zien niet graag leden gaan, maar soms zijn 
er omstandigheden 

waardoor een lid opzegt. Opzeggen kan door 

een mail te sturen naar beach@avorebelle.

nl met je naam, datum van opzegging en 

de reden dat je opzegt. Het beachseizoen 

is minstens 5 maanden lang, we hanteren 

een opzegtermijn van 3 weken. Als je opzegt 

gaat dat in ieder geval ten koste van  de helft 

van je inschrijfgeld  (€7,50 voor de mini’s 

en € 17,50 voor de jeugd en senioren) en 

een boete (€ 5,- voor de mini’s en € 10,- 

voor jeugd en senioren). Leden met een 

competitieabonnement, die midden in de 

competitie af gaan zeggen betalen gewoon het 

aantal wedstrijden dat voor hen was ingepland. 

Contact

De beachafdeling van Auto van Oort/Rebelle is 

te bereiken via:

Mail: beach@AvOrebelle.nl

Verbind je via Twitter met @AvORebellebeach

of de Facebookpagina van AvO/Rebelle.

Beachcommissie

Erik de Jonge (Heren 4)

Robert van den 

Tooren (Heren 2)

Marianne van 

Voorbergen 

(Recreanten)

Inge v.d. Tillaard 

(Recreanten)
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Belangrijke data beachseizoen 2017

Datum Wat Info
Vanaf heden Start inschrijving 

beachseizoen 2017
Handig: een digitaal 
inschrijfformulier op de site!

Vrijdag 14 april Start beachseizoen, vrij spelen 
voor iedereen

Alleen bij slecht of koud weer, 
stellen we de opening uit tot 
één of twee weken later. We 
communiceren dat per mail, 
facebook en twitter. 

Vrijdag 5 mei Uiterste opgave datum voor 
de beachcompetitie

Je kunt je samen met een maatje 
opgeven, maar ook alleen! 

Vrijdag 12 mei Eerste competitieavond

Zaterdag 24 juni Jeugdbeachtoernooi Kijk op http://www.volleybal.nl/
artikelen/junior-beach-circuit

Woensdag 12 juli Laatste trainingsavond voor 
de zomervakantie minibeach

Mini’s hebben geen training van 
13 juli tot en met 27 augustus. 
Natuurlijk kunnen zij wel ‘vrij 
beachen’ (als er toezicht is van een 
volwassene). 

Vrijdag 07 juli Laatste competitieavond en 
einduitslag wordt bekend 
gemaakt

Zaterdag 15  juli Start vrij beachen (geen 
training meer)

Maandag 28 augustus Voortzetting van het 
beachseizoen voor de mini’s 

Zondag 3 september Eindeseizoenstoernooi Voor dit toernooi komen 
inschrijfformulieren

Vrijdag 29 september Einde beachseizoen Maar… Als het nog mooi weer is en 
blijft, dan gaan we nog even door.



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: 
Moet ik altijd mijn kaarten bij me hebben, 
en wanneer moet ik ze gebruiken?

Antwoord: 
 Kaarten zijn, net als je fluit en je 
scheidrechtersshirt, onderdeel van je 
uitrusting. Je hoort ze dus altijd bij je te 
hebben. Je zou toch ook niet de bok opgaan 
zonder je fluit? Als je ze niet (meer) hebt, 
geef mij even een seintje, dan zorg ik dat 
ze bij de eerstvolgende gelegenheid voor je 
besteld worden.

Wanneer je ze hoort te geven is een andere 
vraag. Dit heeft namelijk ook een deel te 
maken met hoe je zelf als persoon bent. Laat 
ik in ieder geval beginnen met een quote uit 
de spelregels over het gebruik van de gele 
kaart:

Regel 21.1: Kleine misdragingen: (...) Het 
is de taak van de 1e scheidsrechter te 
voorkomen dat er aan de teams maatregelen 
moeten worden opgelegd. Dit wordt gedaan 
in twee stappen:

Stap 1: Door het geven van een 
waarschuwing via de aanvoerder in het veld;

Stap 2: Door het tonen van een gele kaart 
aan de betreffende speler. Deze officiële 
waarschuwing is op zichzelf geen straf, maar 
het geeft aan dat (...) het gehele team de 
tabel van maatregelen voor de wedstrijd 
heeft bereikt. Deze kaart wordt genoteerd 
(...) maar heeft geen onmiddelijke gevolgen 
voor de stand.

Wat dan, Scheids?!
Volleyskoop Maart 2017



Dus: tenzij er dusdanig ernstig wangedrag 
vertoond wordt (onbehoorlijk (rood), 
beledigend (rood/geel samen) of aggresief 
(rood/geel apart)), geef je bij een misdraging 
eerst via de aanvoerder een mondelinge 
waarschuwing, maar blijf niet de hele 
wedstrijd waarschuwen!

Een gele kaart is geen straf! Een gele kaart is 
de laatste, duidelijke, officiële waarschuwing, 
die geldt voor het hele team. De rode kaart is 
pas een bestraffing, en dan krijgt het andere 
team er een punt bij.

Over reacties op beslissingen staat het 
volgende beschreven:

De scheidsrechter heeft begrip voor 
emotioneel gedrag, zoals 
het direct reageren op 
een beslissing (zonder 
dat hierbij sprake 
is van belediging 
of ongeoorloofd 
taalgebruik). Hij kan 
dit afdoen met een 
gebaar of vermaning. 
Doorgaan na die 
vermaning, 

doelbewust gedrag als provocatie of om te 
kwetsen dient bestraft te worden.

Emotie mag, en hoort bij sport. Uit emotie 
reageren hoort er dus ook bij. Maar 
het moet wel binnen jouw grenzen van 
fatsoen als scheidsrechter blijven, en zéker 
stoppen als jij dat aangeeft. Vloeken en/of 
benamingen voor de scheidsrechter vallen 
buiten deze grens! Als er, nadat jij hebt 
aangegeven dat er gestopt moet worden, 
door wordt gegaan, volgt hier direct een 
kaart voor.

Tot slot wil ik nog een uitspraak van een 
collega-scheidsrechter delen:

Het is respectloos van een scheidsrechter, 
als een speler vraagt om een 

kaart (door zijn gedrag), 
en jij geeft hem 

niet.
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20 januari was het zover. Speciaal voor 
alle mini- en jeugdteams was een 
lasergame-avond georganiseerd. En 

wat was het leuk! Een deel van de sporthal 
was afgezet en zo donker mogelijk gemaakt. 
In de zaal stonden kasten, bokken, touwen, 
rekken en matten om achter te schuilen. 

In beurten mochten de mini’s met een 
laserpistool in teams het gevecht aangaan. 
Om de 7 minuten werden er weer nieuwe 
teams gemaakt. Wat ging de tijd snel. De 
kinderen wilden eigenlijk allemaal nog wel 

wat langer blijven. 

Na de mini’s kwamen ook de jeugdteams 
aan bod. Zij hoefden niet te wisselen maar 
moesten eruit nadat zij waren afgeschoten. 
En dit werd lekker fanatiek. Tactieken 
werden besproken en er werd goed 
samengewerkt. Erg leuk! 

Alle attributen waren na deze avond in een 
mum van tijd opgeruimd door de kinderen, 
begeleiders en aanwezigen. Bedankt 
allemaal! Misschien tot volgend jaar?

Lasergamen
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1 november 2016 kreeg ik een 
mailtje van de Nevobo met de 
vraag of ik interesse had om 

voor een FIVB-beachvolleybaltoernooi 
naar de USA te gaan als lijnrechter. 
Hier hoefde ik niet lang over na te 
denken en heb me meteen aange-
meld. Omdat er meer aanmeldingen 
waren dan plaatsen was het nog even span-
nend, maar al snel volgde het verlossende 
bericht dat ik mee mocht. 

Op zondagochtend 5 januari vertrokken 
vanuit Düsseldorf en via Zürich naar Miami 
gevlogen. Rudie en Wilma waren zo lief om 
me om 6 uur op te halen en in Düsseldorf 
af te zetten, nogmaals heel erg bedankt! 
Het grootste deel van de, in totaal 45 man 
sterke, Nederlandse afvaardiging had de-
zelfde vlucht, en het was meteen vanaf het 
begin al gezellig. 

De vlucht was om 10:00, en we zouden 
zonder veel bijzonderheden om 18:00 lokale 
tijd aankomen. De tweede vlucht zou 10 uur 
en 45 minuten duren, en tot nu toe had ik 
alleen nog naar Noorwegen en terug gevlo-
gen. Maar ik was voorbereid: een baal series 
op mijn telefoon (bij gebrek aan tablet/lap-

top) 
en over de films aan boord had ik ook niks te 
klagen. Over het eten aan boord trouwens 
ook niet, prima te doen. 

In Miami werden we met een bus opgehaald 
en bij ons hotel afgezet. Nadat we de spullen 
op de kamer hadden gezet, was het tijd voor 
een andere sport: American Football. Het 
was namelijk Superbowl Sunday! Binnen 
no-time hadden we door hoe dat spelletje 
werkte, en konden we verder genieten van 
de Amerikaanse gekte eromheen. Mét na-
tuurlijk echte Amerikaanse hamburgers!

Maandag was rustig. Wel vroeg op voor de 
eerste meeting en het ophalen van onze out-
fits, maar daarna vrij tot 16:00. Dus meteen 
vrienden maken met onze Amerikaanse col-
lega’s en gezellig over de boulevard wande-
len. Had ik al gezegd dat het de hele week 

Ali goes USA



ge-wel-dig weer was? Bijna geen wolkje te 
bekennen en rond de 30 graden. Om 4 uur 
hadden we de instructie voor de lijnrechters, 
zoals bij elk toernooi. De rest van de avond 
hadden we vrij. Dus ergens een beachvol-
leybal fixen, veld zoeken en met een paar 
man een wedstrijdje zelf spelen. Ondanks 
dat we ons prima hebben vermaakt, leek het 
ons toch beter de rest van het toernooi als 
lijnrechters/tellers te functioneren en niet als 
spelers.

Op dinsdag waren de kwalificatiewedstrij-
den. Met 4 wedstrijden was dit ook nog 
een rustige dag, vroeg klaar. Ondanks dat 
er 2 Nederlandse teams meededen in de 
kwalificatie heb ik ze niet kunnen zien spelen 
omdat ze op een ander veld speelden. Maar 
beide teams waren door, dus met 3 Neder-
landse teams in het hoofdtoernooi zou dat 
vast nog wel goed komen.

Op woensdag begon het hoofdtoernooi. Nu 
wel vol aan de bak met in totaal 6 wed-
strijden. Omdat de Swatch Major Series de 
grootste toernooien zijn van de World Tour 
waren vrijwel alle topteams aanwezig. Dat 
is wel echt gaaf om bij topteams op het 
veld te staan. In het stadion op centre court 
was verlichting, dus daar gingen de wed-
strijden nog door nadat het donker was. 
En de laatste wedstrijd van de dag was NL 
– USA. Dus met z’n allen onze oranje hoodie 

aangedaan, ondanks dat het nog steeds ruim 
boven de 25 graden was, en op de tribune 
als een grote oranje vlek aanmoedigen. Vol-
gens berichten uit Nederland waren we goed 
te horen  op de livestream.

Op donderdag mocht ik de hele dag op 
centre court vlaggen. Omdat de wedstrijden 
dus tot laat doorgingen, van half 9 tot half 9, 
had ik maar liefst 7 wedstrijden aangewezen 
gekregen. Lekker druk dus, en helemaal niet 
erg. De eerste wedstrijd was weer NL – USA, 
al waren het nu wel twee andere teams. Dus 
toch nog een Nederlands team mogen vlag-
gen. Maar de meest memorabele wedstrijd 
was de laatste wedstrijd van de dag. Een 
Amerikaans topteam tegen een Braziliaans 
topteam die speelden om de 1e plaats in de 
poule. Het hele stadion zat vol, en ging bij 
het voorstellen van de spelers (met name 
Kerri Walsh-Jennings, USA) al helemaal los: 



kippenvel. Het werd een geweldige 3-setter 
die uiteindelijk werd gewonnen door USA, 
dus ondanks dat het een beachstadion was, 
ging het dak eraf.

Op vrijdag kwam helaas wat minder goed 
nieuws. Het was al bekend dat ik niet op de 
zondag meer actief zou zijn, maar nu wilde 
de organisatie ook met de mensen die wel 
op zondag zouden werken ook de zaterdag 
vullen. Dat was wel ff balen. Ik had graag 
tijdens de finales op het veld gestaan. Maar… 
Er was een tekort aan ballenkinderen en 
harkers, en of er mensen waren die interesse 
hadden om daar nog te helpen. Ja hoor, dat 
wil ik wel. 

Dus de laatste twee dagen toch nog op 
het veld gestaan, al was het in een andere 
functie. En ook tijdens beide finales. Na de 
finales zondag was het al meteen tijd om 

afscheid te nemen, we zouden namelijk om 
20:05 terugvliegen en werden om 17:00 bij 
het hotel opgehaald. Zoveel leuke nieuwe 
mensen leren kennen en ook oude bekenden 
weer teruggezien van de toernooien in Noor-
wegen en het WK. Het is echt een geweldige 
week geweest.

De terugreis had ook nog een centraal 
thema: vertraging. Het boarden in Miami be-
gon pas toen de vlucht eigenlijk had moeten 
opstijgen, in Zürich was er vervelende wind 
waardoor we moesten wachten voordat we 
konden landen. Het vliegtuig naar Düsseldorf 
had hetzelfde probleem dus die was ook te 
laat. Al met al duurde de terugreis zo’n 2 
uur langer dan gepland, maar dat mocht de 
pret van de rest van de week niet drukken. Ik 
was zo rond 20:00 weer thuis, vrijwel direct 
naar bed gegaan en de volgende dag pas om 
12:00 eruit gekropen, zonder jetlag!
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Na het succes van de Ladies Night 
kon de mannenavond ‘Meer voor 
Mannen’ natuurlijk niet uitblijven en 

17 februari ging het gebeuren. Leden, oud 
leden, familieleden en bekenden kwamen 
langs om er een mooie avond van te maken. 
Er waren nog een paar thuiswedstrijden en 
na de wedstrijden stroomden de mannen 
binnen. Al snel zaten ze onder het genot 
van een biertje of een frisje lekker te 
ouwehoeren (het mannelijke keuvelen). 

Er was een aantal spellen waaraan de 
mannen deel konden nemen. Zo was er 
beer pong aan een grote tafel waarbij je 
moet proberen tafeltennisballetjes in de 

beker van de tegenstander te gooien. Ook 
konden de mannen in teams mee doen 
aan het welbekende spel van kopspijkers. 
Bij een goed antwoord op een quizvraag 
mag één tik op een spijker in een blok 
hout worden gegeven. De twee teams van 
Jongens B waren erg fanatiek en hebben het 
de uiteindelijke winnaars Daniël en Alex erg 
lastig kunnen maken. Gefeliciteerd mannen! 
Uiteraard was ook het dartbord aanwezig, 
waar de heren zelf een pijltje konden gooien.

De mannen die niet zo van spelletjes houden 
(maar ook degenen die dat wel deden) 
konden mee doen aan de bierproeverij, 
georganiseerd door Theothorne. Maurice liet 
de heren een aantal bieren van La Trappe 
proeven. Deze proeverij werd ingeleid door 
een filmpje van de abdij waar het bier 
gebrouwen wordt. Door het proeven en 
een goede uitleg over de lichte bieren, 
donkere bieren en wat temperatuur met 
smaak doet zijn de mannen weer een 
stuk wijzer geworden. Bedankt Maurice!

Het was een geslaagde avond, met voor 
ieder wat wils. Bedankt iedereen, en 
tot de volgende mannenavond!

Meer voor Mannen!
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Notulen Algemene Ledenvergadering 2016

Notulen ALV d.d. 20 oktober 2016 
Theothorne, Dieren

Aanwezige Leden: Marleen van den Tooren, 
Wilma van den Tooren, Robert van den 
Tooren, Bert Akse, Mia Smeltink, Janneke 
Klein Nulent, Corma Bodt, Alex de Kok, Jan 
van de Mast, Judith Romp, Andre Knecht, 
Niels Akse, Henk Karmiggelt, Jan Kevenaar, 
Erik de Jonge, Annet van den Berg.

 Bestuur: Gerwin de Boer, Bianca Pieper, 
Gerard Uenk, Daan van Gaalen, Marianne 
van Voorbergen, Inge van den Tillaard, Sven 
Akse, Thomas Eskes, Lianne Overgoor. 

1. Opening
Gerwin opent de vergadering. 

2. Mededeling en ingekomen stukken
Afmeldingen: Hein Teunissen, Frank Teunissen, 

Chantal Overgoor en Edwin van Vliet. 

3. Notulen ALV 2015
Alex: Verslaggeving van de persentatie van 

Werner ter Avest stond helaas niet in de 

notulen. Dit klopt, dit is een onderdeel ernaast, 

het heeft wel op de website gestaan. We 

hebben hier nog geen gevolg aan gegeven. We 
stellen de notulen vast van de ALV van 2015.

4. Verkiezing bestuur
Tijdens de ledenvergadering wordt het 
nieuwe bestuur gekozen. Naast de huidige 
bestuursleden zijn er op vier posities 
wisselingen voorgesteld:
• Aftredend en niet herkiesbaar als 

Secretaris: Lianne Overgoor 
Tegenkandidaten: Geen

• Invulling vacature voorzitter TC: Sven Akse 
Tegenkandidaten: Geen

• Invulling vacature wedstrijdsecretariaat: 
Thomas Eskes 
Tegenkandidaten: Geen

• Functie voorzitter Sponsorcommissie 
Kandidaat: Geen

De ledenvergadering gaat akkoord met 
de voorgedragen kandidaten. Het bestuur 
blijft zoeken naar de open vacatures 
voor de functie van secretariaat en 
sponsorcommissie. Kandidaten kunnen zich 
melden via bestuur@avorebelle.nl.

De voorzitter bedankt Nicole Pieper, Bianca 
Pieper en Willy Willems voor hun inzet voor 
de vereniging van de afgelopen jaren. Bianca 
blijft buiten het bestuur nog actief binnen de 

Notulen ALV
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TC. Het nieuwe bestuur bestaat nu uit:

Functie Voorzitter
Voorzitter Gerwin de Boer

Secretaris Vacant (inmiddels 
ingevuld door Els Dik)

Penningmeester Gerard Uenk

Technische Comm. Sven Akse

Wedstrijdsecretariaat Thomas Eskes

Activiteitencomm. Daan van Gaalen

Public Relations Robert van Gaalen

Beachvolleybal Marianne van 
Voorbergen / Inge 
van den Tillaard

Sponsorcommissie Vacant

5. Verslagen commissies
Wedstrijdsecretariaat

Eind april heeft de overdracht plaatsgevonden 

tussen Willy Willems en Thomas Eskes. Zoals 

gewoonlijk zijn de wedstrijddagen en de 

trainingsdagen bij het sportbedrijf ingehuurd. 

Het sportbedrijf stelt zich hierbij heel flexibel 

op. Op de vrijdagen en bij de miniochtenden 

ontstaan vaak wat moeilijkheden. Op de vrijdag 

is soms de zaal gehuurd zonder dat er gebruik 

van wordt gemaakt en de miniochtenden 

worden pas later bekend. Het later inpassen 

zorgt ervoor dat op een ‘minidag’ het 

hele programma opschuift. Dit geeft veel 

wijzigingen in de rondes. In de Nevobo-app 

staat overigens altijd de juiste wedstrijdtijden.

PR
Robert van Gaalen heeft deze functie 
opgepakt. Als vereniging gebruiken we de 
Volleyskoop, de website, Facebook en de mail 
om ons uit te dragen. De afgelopen jaren is de 
functie van de website veranderd van flexibele 
naar statische informatie. Met deze transitie 
zijn we bezig en gaan we komend seizoen 
verder.

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie verzorgt een ruim 
programma met voor iedereen wat wils. 

• Openingsfeest georganiseerd door 
Heren 1, met zijn allen het seizoen 
kunnen openen;

• Ladies night met Reiki 
schoonheidsspecialist en een 
wijnproeverij van Riacho Wijnen;

• Sinterklaas, elk jaar in het land en ook op 
volleybal;

• Kersttoernooi, het laatste jaar voor 
Boesveld met, na afloop, een kerstborrel;

• Meer voor Mannen. Nieuw dit jaar, een 
gezellige avond voor de mannen. Na 
afloop was er een leuke verrassing; 

• Spooktocht. Nieuwe maskers, nog enger 
en spannender;

• Het eindfeest, dit jaar erg veel werk in de 
aankleding gestopt;

• Het kamp. 3e jaar, elk jaar steeds meer 
aanmeldingen. Fantastisch!
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Aankomend jaar:

• Openingsfeest was afgelopen weekend, 

dit jaar georganiseerd door Dames 1. Het 

idee is duidelijk, elk jaar een ander team. 

• Lady’s Night. Gaat er iets anders 

uitzien: geen markt, maar 3 workshops. 

Chocolade maken, kookworkshop, en een 

armband maken;

• Uitje naar de bierbrouwerij. Op initiatief 

van Frank; 

• Sinterklaas is hetzelfde als vorig jaar en na 

afloop gaan de mini’s bij Theothorne eten; 

• De oliebollenactie komt weer terug, 

hier gaan we komend jaar het 

blacklighttoernooi van organiseren;

• Mixtoernooi wordt gesponsord door 

Bohzou;

• Lasergamen in de zaal proberen;

• Meer voor mannen;

• Een dropping dit jaar in plaats van een 

spooktocht;

• Het eindfeest, 22 april. We gaan dit jaar 

uitpakken;

• Mixtoernooi, 31 mei. Door Bohzou 

gesponsord;

• Kamp, 30 juni, 1 en 2 juli; 

• Bloembollenactie voor de vereniging;

• Dit jaar zal er wel een pubquiz gaan 

plaatsvinden in mei. 

Mocht je zelf wat leuks hebben, dan mag je 
dat altijd melden. 

Beachvolleybal
Natuurlijk wordt het verslag ondersteund met 
een leuk filmpje van de Beach hoogtepunten. 
Het was een jaar met een dubbel gevoel. Aan 
de ene kant een nieuwe locatie, maar deze 
kende nog veel kinderziektes. Voor volgend 
seizoen is dit onder controle en is er meer rust 
en tijd voor het spelletje beachvolleybal. Qua 
velden was het erg lastig. Er waren iets minder 
leden dan vorig jaar. Er zijn verschillende 
activiteiten georganiseerd waaronder:

• Een beachcompetitie;
• Een beachcompetitie met een andere 

vereniging;
• Het jeugdcircuit;
• Enkele toernooien;
• Het Rhedens gestimuleerd de velden te 

gebruiken;
• Beachtrainingen voor de trainers. 

Alle activiteiten komen volgend jaar terug. 

Erik de Jong heeft veel hulp geboden. Hij 
heeft zich bij de beachcommissie gevoegd. 
Er zijn drie mensen nodig om leuk te kunnen 
draaien. Volgend jaar stopt Marianne. We 
zoeken een nieuwe hulp.

We zoeken meer leden. Dit jaar hebben 
we geflyerd bij en gemaild naar andere 
verenigingen. Hier is niks op gekomen. Op dit 
moment weten we even niet wat we moeten 
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doen. Ruben eventueel inschakelen? 1e 
divisie toernooi organiseren, dat wil Alex wel 
oppakken. Shanna, Dionne, hebben training 
gehad van Michiel van Dorsten. Misschien is 
dat nog een idee. We  hadden ons gehoopt 
op leden buiten de vereniging, maar hier 
komen niet zoveel opdagen. Er zijn 2 mensen 
geweest.

Sponsorcommissie

We hebben afscheid genomen van Van Breda, 

De Spelerij, Osterhus en Boesveld. Boesveld 

en Osterhus zijn als bedrijf gestopt. Bij De 

Spelerij hadden we een contract van drie jaar. 

De 3 jaar zijn verlopen, ze gaan nu een andere 

vereniging sponsoren. De mini’s spelen nog wel 

in de shirtjes, de shirtjes kunnen 5 jaar mee. 

Het is een keus van het bestuur om de mini’s 

de shirts nog 2 jaar te laten dragen. 

Het contract met Theothorne is verlengd. 
Een deel van de sponsoring gaat direct naar 
activiteiten. Op die manier zien leden ook 
dat er sprake van sponsoring is. Dat was 
nu niet zo. We zijn dit jaar met een extra 
sponsorbordenactie begonnen bij Heren 
1 en Dames 1 langs de lijn en hebben veel 
borden gevuld. Elk jaar doen zij hiervoor een 
bijdrage.  Tijdens een wedstrijd van Heren 
1 hebben we een borrel gedronken met de 
sponsoren. Het werd erg leuk ontvangen 
door de sponsoren. 

Komend jaar gaan we verder als voorheen. 
We hebben trouwe sponsoren en een goede 
uitstraling. 

TC

Afgelopen jaar begonnen we met weinig 

mensen in de TC (Wilma, Wessel en Sven). We 

hebben dit zo goed mogelijk gedaan. Er was 

veel gedoe over teamindelingen. Hiervoor blijft 

weinig begrip en hierdoor is het soms geen 

leuke taak. Heren 1 is gedegradeerd. Heren 2, 

3 en 4 netjes in de klasse gebleven. Alle dames 

zijn gepromoveerd, alleen dames 1 net niet. Er 

was één kampioen in de mini’s, niveau 6. Er zijn 

relatief veel jongensteams: twee. 

Wilma en Bianca worden door Sven bedankt. 
Zij hebben heel veel gedaan met z’n tweeën. 
Er is nu uitbreiding gekomen met Daan en 
Judith. De senioren wordt op dit moment 
alleen gedaan door Bianca. We hebben hier 
nog iemand nodig.  Daarnaast kunnen we 
altijd trainers gebruiken.

Heren 1 heeft op dit moment geen trainer 
van buitenaf. Het is erg fijn dat Erik Hoekstra 
dit oppakt. Dat gaat ook erg goed. Op het 
programma staan:

• Open club voor meisjes A en jongens A;

• Zondagtrainingen;

• Scholenproject. 



Pagina 25www.autovanoortrebelle.nl

Volleyskoop Maart 2017

6. Financiën 2015-2016
Gerard Uenk neemt de financiële resultaten 

van het seizoen 2015-2016 in de vergadering 

door.  Er zijn een aantal opvallende zaken 
in de begroting versus de werkelijkheid 
welke ter sprake komen. De begroting was 
negatief, maar het resultaat is juist erg 
positief. Dit heeft vooral te maken met een 
eenmalige vergoeding van de gemeente voor 
de beachvelden. De verantwoording van de 
jaarrekening 2015-2016 wordt door de leden 
als volledig bevonden. 

7. Verslag kascommissie
De kascommissie heeft grondig naar de 

jaarrekening gekeken. Frank heeft met de 

rekenmachine zelfs nog een aantal posten 

volledig nagerekend. Er is niets gevonden. De 

kas zag er weer heel goed uit. De kascommissie 

verzoekt de vergadering decharge te verlenen 

voor het gevoerde financiële beleid voor de 

periode  1 juli 2015 tot en met 31 juni 2016. De 

vergadering stemt hiermee in.

8. Verkiezing kascommissie
Als nieuwe kascommissie wordt gekozen: Jan 

van de Mast, want die de afgelopen jaar niet 

geweest, Wilma blijft en  Mia Smeltink wordt 

de nieuwe reserve.

9. Beleidsplan
We bespreken de speerpunten van de 

vereniging. De leden hebben hierop de 

volgende aanvullingen:
• Janneke: 1e training valt op de dinsdag, 

waardoor we nu minder binding hebben 
met de vereniging (rouleren?). 

• Alex: Belijning in de zaal: de zaal is 
afgekeurd omdat de tribune te dichtbij 
de velden staat. Kunnen we met de 
nieuwe belijning daar geen rekening mee 
houden?

• Vrijwilligers 
• Kaders blijven volledig
• Jeugd opleiding

10. Vaststellen begroting
De begroting wordt met de vergadering 
doorgenomen. Ten aanzien van de begroting 
van beachvolleybal stelt het bestuur een 
nieuwe werkwijze voor. Het probleem doet 
zich voor dat het beachseizoen midden in 
de periode ligt dat het verenigingsboekjaar 
wordt afgesloten. Vorig jaar werd toen 
achteraf aan de leden de kosten van het 
beachseizoen gepresenteerd. Dit is niet 
juist. Om die reden stelt het bestuur voor 
de werkwijze te veranderen. In de begroting 
van het zaalseizoen 2016-2017 is het 
beachseizoen 2017 opgenomen. Op deze 
wijze hebben de leden vooraf ingestemd met 
de begroting van het beachseizoen en weet 
het bestuur waarbinnen zij kan handelen. 
In de huidige beachbegroting zijn nog geen 
kosten opgenomen voor extra aanschaf 
materialen. Dit hopen we uit een positief 
resultaat (meer leden) op te halen. De leden 
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zijn het hiermee niet eens. Materialen die 
nodig zijn, vooral in de opstart van deze 
locatie moeten we gewoon begroten. Dit 
passen we in de begroting aan. 

Het bestuur stelt geen verhoging van de 
contributie voor. De begroting is vastgesteld, 
met de aanpassing in de begroting van het 
beachvolleybal.  

11. Rondvraag
• Wilma: veel ouders geven aan dat ze 

iemand willen bellen i.p.v. alleen maar 
kunnen mailen. Zet mijn naam maar op 
de site.

• Niels: het net van de mini’s is kapot, 
een wedstrijdnet is kapot deze moeten 
gerepareerd of vervangen worden. De 
antennes zijn kapot/ waardeloos, ze zijn al 
een paar keer gerepareerd. 16 stuks zijn 
er nodig. De berging is af en toe echt een 
rommel, hier moet wat meer aandacht 
aangegeven worden. Alle oude kleding/ 
tassen kunnen naar mijn mening weg met 
oude ballen. Antwoord: De grote clubactie 
is gelabeld aan het mininet, dus deze kan 
vervangen worden. Het wedstrijdnet en 
de antennes zijn van het sportbedrijf, hier 
gaan we achteraan. 

• Judith: er is krachtmateriaal aangeschaft 
door de trainer van Dames 1. Het is 
materiaal voor de vereniging, en nu wordt 
het mee naar huis genomen. Dit lijkt mij 

niet nodig. Antwoord: Wij hebben er nog 

geen actie op ondernomen. Het standpunt 

is wel dat het hier moet blijven. 

• Alex: actieve rol innemen voor de 

vereniging bij de belijning.

• Avorebelle.nl, meer actie voor de site. Er 

staan nu nog berichten van anderhalf jaar 

geleden op. Antwoord: Robert van Gaalen 

doet de PR en de website. De functie van 

de website verandert wel iets, er gaat 

meer via Facebook. Maar die 2 moeten 

wel met elkaar linken, voor de nieuwe 

leden is dit niet zo netjes. Eventueel een 

nieuwsberichtenlink naar Facebook, i.p.v. 

een nieuwsberichtensite. Nog geen link 

naar de Volleyskoop. De teamfoto moet 

weer op de site, daar gaan we weer mee 

aan de slag. 

• Informatie voor nieuwe leden is niet zo 

makkelijk te vinden. 

• Alex: 10e jaar als 

scheidsrechtercoördinator. Hij geeft aan 

hiermee te willen stoppen. Samen met 

Thomas Eskes gaat hij opzoek naar een 

opvolger. 

• Alex: Als Dames 1 niet promoveert 

en Dames 2 niet degradeert dan 

moeten wij op zoek naar een nieuwe 

regioscheidsrechter. Alle scheidsrechters 

zijn geïnformeerd, maar ik heb nog geen 

nieuwe gevonden. 
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Volleyskoop januari 2017

Bestuursleden Auto van Oort/Rebelle
Functie: Naam: E-mailadres: Telefoon:
Algemeen Bestuur bestuur@avobrebelle.nl
Voorzitter voorzitter@avorebelle.nl 06-50862130
Penningmeester penningmeester@avorebelle.nl 06-27894027
Secretaris

Gerwin de Boer 
Gerard Uenk 
Els Dik 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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