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Volleyskoop Mei 2018

De lente is ingetreden. Twee belangrijke 

volleybalzaken komen op ons af. De 

beachvelden gaan open en de opgave 

voor volgend jaar ligt weer op de mat. Ga ik 

door? Ga ik voor een tweede training? Zal 

ik een vrijwilligerstaak oppakken? Allemaal 

vragen waar je nu alweer een antwoord op 

moet geven. Doe dit weloverwogen, want 

alleen op die manier kan de TC een goede 

teamindeling opstellen.

Het is ook de tijd om nieuwe leden over te 

halen om te komen volleyballen. Je mag altijd 

iemand meenemen die vier keer gratis mee 

kan trainen. Dit is de tijd, we kunnen er met de 

teamindeling meteen rekening mee houden. 

Als bestuur zijn we al druk aan het werven. In 

Dieren en omstreken zijn we druk met flyeren.

Bij het uitkomen van deze Volleyskoop kan het 

zo maar zijn dat de beachvelden al open zijn. 

De beachcommissie heeft een leuk programma 

voor jullie gemaakt. Je leest dit verderop in de 

Volleyskoop.

De komende periode zijn er ook weer allerlei 

activiteiten. Het eindfeest is geweest en we 

maken ons op voor de vrijwilligersbarbecue en 

het kamp. Wat een leuk vooruitzicht.

Met de prestaties gaat het ook best goed. 

Mooi om te zien dat Dames 1 in een moeilijke 

periode tegen Spiker gesteund werd door veel 

publiek in Eerbeek. Verder moet ik nog iets 

rechtzetten over de prestaties van Heren 4. In 

de vorige Volleyskoop heb ik geschreven dat 

heren 4 net onder de middenmoot stond in de 

competitie. Dit was onterecht. Blijkbaar was 

er een moment in de competitie dat de heren 

hoger stonden en dat heb ik niet opgemerkt. 

Natuurlijk volledig een verdienste van hun 

nieuwe trainster Ilse. Op dit moment staan de 

heren netjes op een vijfde  plaats (van de 10). 

Veel leesplezier. 

Gerwin de Boer 

Voorzitter Auto van Oort/Rebelle

Van de Bestuurstafel



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: Een team heeft maar zes spelers en er 
valt er één geblesseerd uit. Wat nu?

Antwoord: In de tweede klasse mag je met 
vijf spelers doorspelen. Qua opstelling is dan 
de speler op midachter niet meer aanwezig. 
Officieel mag dit in de eerste klasse en hoger 
niet meer, maar is het wel denkbaar in overleg 
met scheidsrechter en tegenstander om de 
wedstrijd uit te spelen. 

Er mag overigens niet met vier man 
doorgespeeld worden. Dan dient het team 
direct onvolledig verklaard te worden. De 
tegenstander krijgt dan de rest van de punten 
van de huidige set en wint de nog te spelen 
sets met 25-0, waarmee de wedstrijd is 
afgelopen.

Let wel op dat het hier gaat om uitvallen door 
blessures. Dit geldt dus niet als een speler uit 

het veld gestuurd of gediskwalificeerd wordt, 
of als deze de wedstrijd wil verlaten om bij een 
ander team mee te gaan spelen.

Vraag: Ik wil een speler aan het begin van de 
set, op 0-0, inwisselen, zodat ik hem/haar later 
in de set eventueel weer eruit kan wisselen en 
op een andere positie kan gebruiken. Mag dit?

Antwoord: In regel 15.3.2 staat het volgende: 
Een spelerswissel mag voor de aanvang van 
een set worden aangevraagd. Deze moet 
dan als reglementaire spelerswissel in die 
set worden vermeld. Dit mag dus. Naast 
bovenstaande reden wordt op deze manier 
wisselen ook gebruikt om mogelijke fouten op 
het opstellingsbriefje te herstellen, aangezien 
de nummers op het briefje bindend zijn. 

Wat dan, Scheids?!
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Toen ik 15 was mocht ik mijn debuut 
maken in Heren 1. Een team met, vanuit 
mijn oogpunt, veel oude mannen. 

Maar ik werd prettig opgenomen in het team 

toen ik moest invallen wegens het uitvallen 

van de toenmalige spelverdeler, Rien Olijve. 

We speelden tegen degradatie in de tweede 

klasse op dinsdagavonden in bijvoorbeeld 

Ede en Wageningen. We bleven nipt in de 

tweede klasse. Het seizoen erop werd ik vast 

opgenomen in de H1-selectie, getraind door 

Erik Zuidwijk. Dit was pittig, maar je wist wel 

gelijk wat het verschil met JA en H1 was.

Na een aantal jaren in tweede en eerste klasse 

gespeeld te hebben, kreeg ik een aanbieding 

om bij Dynamo derde divisie te gaan spelen. 

Toch maar een keer proberen. Was het leuk: 

jazeker! Maar ik kon het niet over mijn hart 

verkrijgen om in andere kleuren te spelen dan 

die van DVC, of later Auto van Oort/Rebelle. 

Ook had ik het idee dat er in ons team en in de 

vereniging meer te halen viel dan eerste klasse 

of promotieklasse. En dat bleek later ook wel. 

Steeds als er een andere club geïnteresseerd 

was, dan promoveerden we en wilde ik mijn 

teamgenoten niet in de steek laten. Met 

als prachtig 

resultaat dat 

we uiteindelijk 

met Heren 1 eerste divisie hebben gespeeld, 

van Amsterdam tot Groningen. Helaas 

degradeerden we wel, maar dat mag voor mij 

achteraf de pret niet drukken van dit geweldige 

seizoen. En de promotie naar de eerste divisie 

in Amsterdam was natuurlijk uniek! Dat was als 

speler echt het hoogtepunt!

Ik wil graag al mijn trainers en coaches: Arline 

van Arkelen, Ab Booij, Jan Huijzers, Willy 

Schoonhoven, Gerard van Laar, Bep van Raalte, 

Jan Rauwerdink, André Knecht, Wouter Hol, 

Peter Karreman, Harry van den Brink en Erik 

Hoekstra (ik hoop dat ik niemand vergeten 

ben, anders bij dezen: sorry!)  erg bedanken 

voor de leuke en leerzame trainingen en 

coaching die ik van jullie allemaal gehad heb. 

Zonder jullie was ik nooit zo lang in Heren 1 

blijven spelen en heb ik alle jaren erg veel 

plezier gehad in het volleybalspelletje. Bedankt 

voor jullie tijd om in mij als volleyballer te 

investeren.

Daarnaast wil ook graag al het publiek 

bedanken dat alle jaren heeft gekeken naar 

de wedstrijden. Excuus voor de slechte 

ijna 25 jaar in B Heren 1



Volleyskoop Mei 2017

wedstrijden die we ook zeker hebben 
gespeeld, maar Rebelle-publiek blijft altijd 
komen, in goede en slechte tijden, en is altijd 
positief. Bedankt daarvoor!

Als laatste wil ik al mijn teamgenoten in 
de afgelopen jaren bedanken voor jullie 
inzet tijdens trainingen en wedstrijden. 

Bedankt voor alle passjes, blokjes, servicejes, 
verdedigingsacties en scorende ballen! Ik heb 
het altijd erg leuk en gezellig gehad in Heren 1 
en daarom neem ik met veel plezier afscheid. 

Iedereen heel erg bedankt voor 24 geweldige 
seizoenen!

Frank Teunissen

Heren 1



Pagina 8 www.autovanoortrebelle.nl

Volleyskoop Mei 2018

Zoals het zo vaak start: een nieuw seizoen, 
een nieuw team. Een team bestaande uit 
jongeren en ouderen, een mooie mix van 

energie en onbevangenheid aan de ene kant 
en spelinzicht en ervaring aan de andere kant. 
Alle posities goed bezet en klaar voor de strijd 
om het kampioenschap. Maar dan moet het 
nog wel gebeuren...

Na een aantal wedstrijden bleek al snel dat 
een plek bij de bovenste 2 er in moest zitten, 
zeker na 5 wedstrijden 4-0 winst. Dynamo D6 
bleef ook maar winnen en op 4 november was 
de eerste clash met deze grootste concurrent. 
De wedstrijd was erg spannend en de teams 
waren aan elkaar gewaagd. Na verlies met 
30-28 in de eerste set werd er toch een goede 
3-1 overwinning behaald. Dit leek het begin 
van de weg naar het kampioenschap. Daarna 
werd het zo nu en dan wat onzeker en werden 
er iedere wedstrijd punten verloren. Er werd 
geen wedstrijd verloren maar Dynamo D6 
kwam langzaam maar zeker weer dichterbij. 

In 2018 startten we weer goed, dit keer 
met 4 zeges van 4-0 op rij! Daarna kwam 
de uitwedstrijd bij de medetitelkandidaat: 
Dynamo. Er waren op dat moment wat 
blessures ontstaan en er was geen volledige 
fitte selectie. Ondanks dat werd er een goede 
partij gespeeld en wederom werd het 3-1 voor 

Pagina 8
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ouw volleybal gaat door in
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Auto van Oort/Rebelle D2, ook weer na de 
eerste set verloren te hebben! Nu hadden we 
een gat van 9 punten en moesten we zelf het 
kampioenschap zo snel mogelijk binnenhalen. 
Omdat wij steeds één gespeelde wedstrijd 
achter lagen was het eerste moment om de 
titel binnen te halen vrijdag de 13de (april)! 
Gelukkig zijn we niet bijgelovig en dat bleek 
ook wel: Dynamo 5 had niks in te brengen. 
Voor een volle tribune met meegereisde 
supporters werd de titel in de wacht gesleept. 
Na een drankje in Apeldoorn werd de titel nog 
gevierd in Het Schilderij tot in de kleine uurtjes!  
Lekker met gevulde eitjes erbij (bedankt 
Corma!). 

Afsluitend mag je altijd nog wat mensen 
bedanken en daar maak ik graag gebruik van. 
Als eerste wil ik Annet bedanken voor het 
coachen als ik afwezig was. Super gedaan, je 
paste erg goed in het team. Publiek: bedankt 
voor jullie steun tijdens het seizoen en zeker 
het speciaal maken van het kampioenschap in 
Apeldoorn. En als laatste: 

Dames van Dames 2 ik wil jullie allemaal 
bedanken voor een erg leuk seizoen waarin 
jullie naast het getoonde plezier, hopelijk ook 
veel geleerd hebben van elkaar en van de 
trainer. Tot volgend jaar. Of niet, dat zal de 
toekomst uitwijzen. Dit leuke seizoen zal ik in 
elk geval niet vergeten!  

Frank Teunissen
Een trotse trainer/coach

J



ouw volleybal gaat door in
Donderdag 26 april was het 

mooi weer, en dus zijn de 
beachvelden van Dieren 

weer geopend.

Als je beachlid bent bij Auto van Oort/
Rebelle, kun je op iedere avond komen 
beachvolleyballen. Je hoeft geen lid te zijn van 
volleybalvereniging Auto van Oort/Rebelle 
om beachlid te worden.  Op woensdagavond 
(vaste avond) zijn de beachvelden in ieder 
geval open vanaf 19:30. Daarnaast kun je op 
iedere andere avond vrij komen beachen. 

De activiteiten in 2018 zijn:
• Trainingen voor mini’s en jeugd;
• Junior-Beachcircuit voor de jeugd;
• King-of-the-Court-toernooi voor jeugd en 

senioren;
• Afsluittoernooi voor jeugd en senioren;
• IJsselcup voor jeugd en senioren;
• Vrijdagavondcompetitie voor jeugd en 

senioren.

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 
en 12 jaar oud bent. De mini’s krijgen in het 
volleybalseizoen ongeveer 12 keer een aanbod 
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 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, IJsselcup 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 

de zomer!



één of meer volwassenen. Auto van Oort/
Rebelle vraagt een rol van de ouders bij dit 
toezicht. Als een jeugdspeler mee doet 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 hulp bij 
blessures.

In mei trainen we nog in de zaal: de 
beachtraining is dan o p maandag van 18:00 
tot 19:30 uur.In juni gaan we op dezelfde 
tijden op woensdag trainen 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 
meespelen 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  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, maar spelen onder 
toezicht van een volwassene. Het kan zijn dat 
we ouders vragen om toezicht te houden. 

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 wedstrijdspel. De meeste jeugdleden 
doen echter voor hun plezier mee in de 
beachcompetitie en dat is van hun gezichten af 
te lezen!

Auto van Oort/Rebelle neemt ook een dag van 
het juniorbeachcircuit (JBC) voor zijn 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?! In 2018 wordt op 
9 juni het JBC in Dieren georganiseerd. Meer 
informatie over het JBC is te vinden op https://
www.volleybal.nl/beachvolleybal/zelf-beachen/
junior-beach-circuit-jbc 

In 2018 hebben we een nieuwe activiteit: de 
Ijsselcup. Zie hieronder voor meer informatie! 

Voor de volwassenen: vrij spelen, toernooien, 
IJsselcup, beachcompetitie
Ook voor de volwassenen geldt dat 
woensdagavond de vaste ‘beachclubavond’ 
wordt. Daarnaast kunnen zij op ieder gewenst 
dagdeel spelen. Het enige dat zij moeten 
doen is een sleutel lenen van één van de 4 
’key keepers’ en 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. 



Nieuw in 2018 is het King-of-the-Court-

toernooi en de Ijsselcup. Zie hieronder voor 

meer informatie!

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 maximaal 6 vrijdagavonden kunnen 

de jeugd en senioren (mini’s dus niet) hun 

krachten meten op onze competitieavond 

op vrijdagavond van mei tot aan de 

zomervakantie. Als je een vrijdagavond niet 

kunt, kun je de wedstrijd op een andere avond 

inhalen. De competitie wordt zoveel mogelijk 

op niveau ingedeeld.  

Als je competitie wilt spelen kun je deelnemen 

met een team van twee of drie personen. 

Op het opgaveformulier geef je meteen je 

teamleden je teamnaam op. 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 4 mei 2018 binnen zijn. 

King-of-the-court-toernooi en IJsselcup

De beachafdeling heeft de samenwerking 

opgezocht met twee andere 

beachverenigingen: Eefde en Warnsveld. 

Daarmee is afgesproken dat wij op 18 mei 

mee kunnen doen met een King-of-the-court-

toernooi in Zutphen. Je speelt dan op het 

speciaal aangelegde veld voor de eredivisie 

in hartje Zutphen. Daarnaast worden er twee 

dagdelen georganiseerd voor de IJsselcup! 

Deze vinden plaats op 1 juli en 18 augustus. 

Beide evenementen zijn voor de jeugd en de 

senioren en zijn inbegrepen in het gewone 

abonnement.  Meer informatie volgt nog. Als je 

geen beachlid bent, maar wel lid bent van onze 

vereniging, kan je ook aan deze activiteiten 

deelnemen (er wordt een kleine bijdrage 

gevraagd). Vraag het bij beach@avorebelle.nl. 

Voor deze activiteiten komt een aparte ronde 

waarin je je kunt opgeven.

Contact

Zo is de beachafdeling van Auto van Oort/

Rebelle te bereiken:

Via mail: beach@AVOrebelle.nl

Verbind je via Twitter met ‘Beachvolley Dieren’

Of de Facebookpagina van Auto van Oort/

Rebelle.

Beachcommissie:

Erik de Jonge (Heren 4)

Robert van de Tooren (Heren 2)

Ruurd Witteveen (Heren 1)

Inge v.d. Tillaard (Recreanten)



Datum Wat?

Vanaf heden Start inschrijving 
beachseizoen 2018

Handig: een digitaal inschrijfformulier op de 
site!

Donderdag 26 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 4 mei Uiterste opgavedatum 
voor de beachcompetitie

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

Vrijdag 11 mei Eerste competitieavond Op maximaal 6 vrijdagavonden speel je een 
sportieve competitie. Als je een keer niet 
kunt moet je zelf je inhaalmoment plannen. 
De avonden zijn gepland op 11 en 25 mei, 1, 
8, 15, 22 en 29 juni.

Vrijdag 18 mei King of the Court 
toernooi in Zutphen

Tijdstip: ’s avonds
Voor: volwassenen
Voor beachleden gratis, voor niet-
beachleden € 5,00 per persoon

Zaterdag 9 juni Jeugdbeachtoernooi Kijk op https://www.volleybal.nl/
beachvolleybal/zelf-beachen/junior-beach-
circuit-jbc 

Vrijdag 29 juni Laatste competitieavond 
en einduitslag wordt 
bekend gemaakt

Zondag 1 juli IJsselcup-toernooi Plaats: Dieren
Tijdstip: ’s middags
Voor: jeugd en volwassenen
Om de IJsselcup wordt gevochten door 
deelnemers uit Dieren, Eefde en Warnsveld.
Voor beachleden gratis, voor niet-
beachleden € 5,00 per persoon voor de hele 
IJsselcup

B E L A N G R I J K E  D A T A  B E A C H V O L L E Y B A L  2 0 1 8



Datum Wat?

Woensdag 4 juli Laatste trainingsavond 
voor de zomervakantie 
minibeach

Mini’s hebben geen training van 7 juli tot 
en met 19 augustus. Natuurlijk kunnen zij 
wel ‘vrij beachen’ (als er toezicht is van een 
volwassene). 

Zaterdag 7 juli Er zijn geen 
beachtrainingen meer

Als je wil helpen kom dan naar de 
beachvelden op woe 6 juni en  30 juni om 
19:00  uur. En als je hem hebt: neem een 
hark mee!

Zaterdag 18 augus-
tus

IJsselcup-toernooi Plaats: Warnsveld
Tijdstip: ’s middags
Voor jeugd en volwassenen
Om de IJsselcup wordt gevochten 
door deelnemers uit Dieren, Eefde en 
Warnsveld.
Voor beachleden gratis, voor niet-
beachleden € 5,00 per persoon voor 
de hele IJsselcup. Dit wordt afgesloten 
met een barbecue! De prijzen voor de 
barbecue volgen nog.

Vrijdag 24 augustus Voortzetting van het 
beachseizoen voor de 
mini’s 

Zondag 30 septem-
ber

Eindeseizoenstoernooi

… Einde beachseizoen Als het nog mooi weer is en blijft, dan 
blijven de velden nog wel even open!

Voor alle activiteiten geldt: als je beachlid bent, mag je deelnemen. Het hoeft niet.

B E L A N G R I J K E  D A T A  B E A C H V O L L E Y B A L  2 0 1 8
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De actielijst is samengesteld door de 
aanwezigen op een brainstormavond 
op 5 oktober 2017. De bedoeling van 

deze lijst is om leden actief acties op te laten 
pakken. Dit zijn vaak acties die meestal blijven 
liggen omdat veel vrijwilligers al meerdere 
taken hebben. Deze acties kosten vaak niet 
heel veel tijd maar verhogen wel de kwaliteit 
van onze vereniging. De actielijst wordt in 
iedere Volleyskoop geplaatst om te kijken 
welke acties zijn opgepakt of zijn afgehandeld. 

Er werden op de brainstormavond al twee 

acties ingebracht die gelijk werden opgepakt 
en daarom niet op de lijst kwamen. Dit gaat 
om gebruik van de beachvolleybalvelden 
door Het Rhedens en het vergroten van de 
zichtbaarheid van de vertrouwenspersoon. 

Wil je zelf een actie oppakken, alleen of 
bijvoorbeeld met een teamgenoot, meld je 
dan bij Frank Teunissen via frank_teunissen@
hotmail.com of bel of app met 06-15235896. 

Kom in actie, dan maken we Auto van Oort/
Rebelle samen de leukste vereniging van 
Nederland! 

Top 10 Actielijst
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# Actie Status

1 Opruimen materialenhok eventueel verkoop van 
oude ballen/shirts 

Marleen en Wilma van de 
Tooren en Niels Akse hebben dit 
uitgevoerd.

2 De sporthal en kantine meer ‘volleybal/
Rebelle’ aankleden. Bijvoorbeeld door het 
wedstrijdprogramma te publiceren op het 
prikbord en door aankleding van de kantine op 
wedstrijddagen.

Wie wil er meedenken?  
Meld je aan!

3 Opstellen van een document dat we nieuwe leden 
kunnen overhandigen als zij lid worden. Hierin 
wordt vermeld wat leden van de vereniging kunnen 
verwachten, maar ook wat de vereniging van een 
nieuw lid verwacht. 

Wie wil er meedenken?  
Meld je aan!

4 Weet wat er leeft binnen de teams. Opstellen van 
een plus- en minpuntenlijst die per kwartaal door alle 
teams worden ingevuld. Hierdoor is het bestuur goed 
op de hoogte wat er leeft binnen de vereniging. 

Wie wil er meedenken?  
Meld je aan!

5 Site aanvullen en up tot date houden. Wordt zo veel mogelijk 
geprobeerd te doen. Veel nieuws 
is ook via Facebook beschikbaar. 

6 Bezoeken van een wedstrijd van het Nederlandse 
heren- of damesteam of het bezoek van een 
beachvolleybaltoernooi.

Alex de Kok zal dit oppakken in de 
zomer van 2018.

7 Een flyer maken en deze bezorgen in Ellecom en Laag 
Soeren.

Uitgevoerd in de week van 26-31 
maart door 4 vrijwilligers.

8 Regelmatig ballen op spanning brengen. Wordt nog steeds uitgevoerd 
door materiaalman Niels Akse.

9 Competities opzetten binnen de vereniging (mini-
maxi-toernooi of recreantencompetitie).

Wie wil er meedenken?  
Meld je aan!

10 Beachvelden harken (bij voorkeur om de vier weken, 
maar in ieder geval april voor begin van het seizoen).

Als je wil helpen kom dan naar de 
beachvelden op woe 6 juni en  30 
juni om 19:00  uur. En als je hem 
hebt: neem een hark mee!



indfeestE 2018Op zaterdag 21 april stonden de 
laatste competitiewedstrijden op 
het programma die in eigen huis 

werden gespeeld. Nadat de laatste wedstrijden 
waren afgelopen, kon het eindfeest beginnen. 

Thema van deze avond was ‘Summer Party’ en 
de activiteitencommissie had hierop de kantine 
sfeervol versierd. De laatste teams van de 
bezoekende verenigingen waren nog aanwezig 
toen de dj voorzichtig de eerste klanken liet 
horen voor een veelbelovende avond. Toen 
de laatste gasten waren vertrokken, kon de 
laatste tafel weggezet worden en stond niets 
een groot feest meer in de weg. Theothorne 
liep langzaam vol. Dames 1 had zich geheel 
in stijl van het thema aangekleed en enkele 
individuen hadden ook hun best gedaan. 
Geweldig! 

Tijdens het feest werd Dames 2 natuurlijk naar 
voren geroepen en gehuldigd voor het behalen 
van het kampioenschap. Nadat Gerwin het 
woord had genomen voor de huldiging, 
konden we door met feesten. De dj zorgde 
ervoor dat de sfeer er goed in kwam. Iedereen 
had het er naar hun zin. Het werd nog een 
lange en gezellige avond. En vooral ook een 
geslaagd feest.



2018
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In 2015 is in Nederland het WK 
Beachvolleybal gehouden. Dit was een 
groot succes en de Nevobo gaat dit jaar 

een nog groter evenement organiseren: 
Volley 2018.

Vanuit alle drie de disciplines (zaal-, beach- 
en zitvolleybal) wordt er tegelijkertijd een 
toernooi in Nederland gehouden. Wellicht 
hebben jullie het al zien staan op het mooie 
spandoek in de sporthal.

Een van de speelsteden van het EK 
Beachvolleybal is Apeldoorn, net als bij 
het WK 2015. Er wordt weer een prachtig 
stadion geplaatst op het Marktplein voor het 
stadhuis in Apeldoorn. Andere speelsteden 

zijn Utrecht, Den Haag en Rotterdam.

Vanuit Auto van Oort/Rebelle zijn we bezig 
met het organiseren van een plan om met 
iedereen die wil een dag naar het EK in 
Apeldoorn te gaan. Hoe gaaf zou het zijn om 
met heel veel mensen van de club samen op 
de tribunes naar de Europese top van het 
beachvolleybal te gaan kijken?! Iedereen is 
uitgenodigd: mini’s, jeugdspelers, senioren, 
ouders, partners.

De datum die we voorlopig in gedachten 
hebben is maandag 16 juli. Schrijf het maar 
alvast in de agenda! Inschrijfformulieren 
hiervoor volgen binnenkort.

Volley2018
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Maandagavond 26 februari vond een 
levendig Lagerhuisdebat plaats in 
de raadszaal van de gemeente. 

Raadsleden en publiek gingen in debat over 
vier stellingen rondom sport en gemeente.

Onze voorzitter Gerwin presenteerde 
de stelling dat de gemeente meer moet 
investeren in het opleiden van bestuurders, 
trainers en coaches van de verenigingen. 
“Sportverenigingen dragen namelijk bij aan 
een gezonde, leuke en sterkere samenleving”, 
aldus Gerwin. Inge, Eveline, Merel en Els 

moedigden Gerwin vanaf de tribune aan. 
Els voegde vanuit het publiek toe dat de 
gemeente een mooie rol zou kunnen spelen bij 
een betere zaalplanning. Daardoor zouden we 
trainers op handiger uren kunnen inplannen. 
Thomas was in een andere hoedanigheid 
aanwezig, namelijk als Raadslid. Hij won 
de prijs voor beste debater van dit thema. 
Bondige samenvatting van Merel: “Wat 
hebben mensen een hoop woorden nodig om 
te zeggen dat sporten gewoon belangrijk is!”

Els Dik-Boose

Gerwin in sportdebat

Sociale veiligheid
Auto van Oort/Rebelle wil natuurlijk een veilige 
vereniging zijn waar iedereen met plezier 
bezig is met zijn of haar sport: volleyballen. 
Om hiervoor te zorgen zijn er twee 
voorzorgsmaatregelen genomen.

Vertrouwenscontactpersoon
Er is binnen Auto van Oort Rebelle  een 
Vertrouwenscontactpersoon: Janneke Klein 
Nulent, speelster van Dames 3. Ze is een 
centraal aanspreekpunt om er met elkaar zorg 
voor te dragen dat de wijze waarop we met 

elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig 
blijft. 

VOG-verklaring
Van iedere volwassen trainer (dus  18 jaar 
en ouder) vragen wij een VOG-verklaring. Dit 
geeft ons meer zekerheid over het verleden 
van (nieuwe) trainers en het vermindert de 
kans dat trainers die eerder in de fout zijn 
gegaan met kinderen een functie bij onze 
volleybalvereniging kunnen uitoefenen. 
Meer weten? Ga naar www.avorebelle.nl.
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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 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

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

Activiteitencommissie
Public Relations
Sponsorcommissie Vacant

Wilma van den Tooren wilma.v.d.tooren@hotmail.com 0313-450300
Marleen van den Tooren 06-36312035
Daan van Gaalen 06-37341125
Judith Romp 06-12359001
Bianca Liesting 0313-427736
Anja Wijnveld 06-55752298
Alex de Kok 06-46469629
Ed Wolff 0313-422803
Anja Wijnveld 06-55752298
Maarten van Raalte 06-33674458
Niels Akse

marleenvandentooren@hotmail.com
daanvangaalen@hotmail.com
judithromp@hotmail.com
biancaliesting@gmail.com
ledenadministratie@avorebelle.nl
minerva 25@hotmail.com
edwolff@upcmail.nl
a wijnveld@hotmail.com
mvraalte@hotmail.com
niels akse@hotmail.com 06-20867619

Janneke Klein-Nulent j.kleinnulent@gmail.com 06-14572687

TC - CMV Jeugd

TC - ABC Jeugd

TC - Dames/Heren
Ledenadministratie
Scheidsrechterszaken
Zaalwacht
Telleraanwijzer
Redactie Volleyskoop
Materiaalcommissie
Vertrouwenspersoon
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) e89,50 e45,00 e60,00
ABC Jeugd (12 t/m 17 jr) e127,50 e86,00 e73,00
Senioren (18 jaar en ouder) e155,50 e105,00 e93,00
Recreanten (18 jaar en ouder) e143,50 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 —




