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Weer bruin en uitgerust van vakantie. Het 

zaalvolleybalseizoen is weer begonnen. De 

voorbereidingen op de competitie  zijn weer 

in volle gang. Bijna alle teams zijn voorzien van 

een trainer. De laatste mensen weten nu ook 

dat we weer echt zijn begonnen.

Een nieuw zaalseizoen betekent ook sluiting 

van het beachseizoen. Op 17 september 

hebben we een leuk toernooi gehad. Omdat 

we nog wat mooie dagen verwachten kan je 

tot oktober blijven beachen. Als de netten eraf 

gaan is het seizoen definitief over. Het was 

weer een zomer vol leuke beachwedstrijden, 

toernooien, trainingen en vrij spelen. De 

beachcommissie moet hard werken om alles 

rond te krijgen, maar dat lukt ze heel goed: 

alleen maar lachende gezichten.

Ook in de zaal is het eerste toernooi 

alweer geweest. Traditioneel wordt rond 

10 september het Auto van Oort/Rebelle 

openingstoernooi georganiseerd. Dit jaar viel 

het samen met de verenigingsdag. Een mooi 

moment om ons te profileren in Dieren. De 

jeugd en de senioren kregen dit jaar de ruimte 

om de wedstrijden te spelen. Het was een 

lange dag vol met heerlijk volleybal.

Dit jaar gaat Auto van Oort/Rebelle digitaal. 

Tijdens de competitiewedstrijden worden de 

standen via het digitale wedstrijdformulier 

ingevuld. De handleiding is opgenomen in de 

Volleyskoop.

Het bestuur is bezig met het voorbereiden 

van de Algemene Ledenvergadering. Deze 

wordt gehouden op 26 oktober om 20.00 

uur in Theothorne. We verwachten een grote 

opkomst. Naast de verantwoording van het 

afgelopen jaar kijken we ook naar voren. We 

bespreken samen het beleidsplan voor de 

komende 5 jaar. Waar willen we naar toe, 

waar gaan we met elkaar aan werken. Ter 

voorbereiding hiervan organiseert het bestuur 

een avond op 5 oktober voor de leden. Samen 

gaan we de verenigingsspeerpunten langs 

en zetten acties uit. Heb je zin om mee te 

denken? Graag, we kunnen hierbij alle hulp 

gebruiken. Details over deze avond volgen.

Vacatures: Binnen de vereniging kunnen wij 

altijd ondersteuning gebruiken. Van klein tot 

groot. Tijdens de ledenvergadering zal blijken 

dat wij voor het bestuur nog opzoek zijn naar 

een versterking van de sponsorcommissie. Een 

man of een vrouw die gevoel heeft voor de 

aandacht die onze sponsoren nodig hebben 

Van de Bestuurstafel
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en die het leuk vindt iets te organiseren. Ben 
jij dat, meld je dan aan bij Gerwin de Boer of 
bestuur@avorebelle.nl. 

Rest mij jullie veel plezier te wensen bij het 

lezen van deze Volleyskoop.

Sportieve groet,

Gerwin de Boer 
Voorzitter Auto van Oort/Rebelle

ALGEMENE LEDENVERGADERING
26 OKTOBER, 20:00 UUR

THEOTHORNE

KOMT ALLEN!

Het seizoen is van start en dat betekent: 
een nieuw team, (semi)nieuwe trainer 
en een nieuwe kans op een beter 

resultaat dan vorig jaar. 

15 augustus zijn we begonnen met het 
nieuwe team. Fris, fruitig en grotendeels met 
nog goed gebruinde benen stonden we die 
week in Brummen. Theothorne was nog niet 
beschikbaar en dus reisden we die week door. 
Als ik zeg dat de voorbereiding vlekkeloos is 
verlopen, dan zou ik liegen. Maar de ervaring 
leert dat dit bij 90% van de teams gebeurt. 

Enkeltje, voetje hier, bovenbeenspier en blaren 
daar. Gelukkig lijkt dit allemaal kortdurend 
en hopen we dat het de resultaten dus niet 
tot minimaal zal beïnvloeden. Echter hebben 
de schenen van Annika wel wat meer moeite 
dit seizoen, de rust tijdens de zomer was niet 
voldoende om de klachten te laten verdwijnen 
en dus moesten we de voorbereiding helaas 
zonder haar doen.

Maar niet tijdens het teamweekend! Want 
het weekend van 8, 9 en 10 september 
waren we compleet! Een weekend met 

Voorbereidend Dames 1
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teambuildingactiviteiten, volleybal, 
teamgesprekken maar boven al veel 
gezelligheid. Op een vakantiepark in 
Schaarsbergen brachten we nachten door 
met afwisselende activiteiten als invulling. 
Het openingstoernooi van de club, uit eten, 
spelletjesavonden en het klimmen en ziplinen 
tot slot. Een weekend waarin we elkaar beter 
hebben leren kennen, wat een belangrijke 
basis zal vormen voor de start van het seizoen. 

Voor de komende tijd staan de laatste 
trainingen en wat oefenpartijen op het 
programma. Hopelijk voldoende om ons 
klaar te stomen voor de competitie. Onze 

verwachtingen van dit seizoen? Fanatiek en 
gebrand op het sprokkelen van punten zullen 
we starten, wetende dat we in een pittige 
poule terecht komen. Maar we gaan ervoor! 
Onze eerste wedstrijd zullen we spelen in 
Nijmegen, en wel bij Heyendaal. Ik hoor u 
denken? Heyendaal? Daar waar vorig jaar 
tijdens de uitwedstrijd de degradatie definitief 
werd? Jup, correct. Des te fijner om daar de 
hal met winst te verlaten toch? We hebben er 
zin in!

Wil je trouwens meer foto’s zien? Check dan 
onze facebookpagina!  
www.facebook.nl/rebelledames1
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Voorbereiding Heren 1

Dinsdag 15 augustus was het voor de 
spelers van heren weer tijd om de 
vakantie achter ons te laten en aan 

de slag te gaan met de voorbereiding op 

het nieuwe seizoen. De eerste 2 trainingen 

waren in Brummen omdat de zaal in Dieren 

nog niet beschikbaar was. Het was wel weer 

even wennen en aan het begin wordt er meer 

aandacht besteed aan conditie en kracht, 

terwijl dit eigenlijk niet nodig is omdat je als 

speler van heren 1 het hele jaar in topconditie 

bent. Er waren nog enkele afwezigen wegens 

vakanties maar gelukkig konden Valentijn en 

Bertus Boterkoek meetrainen zodat we genoeg 

spelers hadden voor goede trainingen. 

De week erop waren we compleet en hadden 

we zelfs 3 trainingen voor de boeg. Maandag, 

woensdag en zaterdag werd er 2 uur getraind. 

Erik heeft alles altijd goed voorbereid en dat 

was te merken aan de spierpijn. Maar dat is 

gezond, zeggen we dan maar... 

Na nog een week trainen waren de eerste 

oefenwedstrijden daar op 2 september, in 

Doetinchem tegen Orion en tegen Wik uit 

Groot Ammers. Beide wedstrijden gingen met 

2-1 verloren. Vaak door nog onstabiele pass en 

veel fouten, maar de kop was er af. 

Gelukkig konden we ons revancheren op 9 
september op het Auto van Oort Rebelle 
Toernooi. Op deze dag speelden naast Heren 
1 ook Heren 2, Heren 3 en Heren 4, maar ook 
Dames 1 en Dames 2 en enkele jeugdteams. 
Wij speelden tegen Avior uit de eerste divisie 
en Hovoc uit Horst (tweede divisie). De eerste 
wedstrijd speelde we een goed maar soms 
nog een beetje rommelige wedstrijd tegen 
Avior. Wat bleek is dat we goed rommelige 
wedstrijden kunnen spelen, want we wonnen 
met 3-0. Tegen Hovoc was alles beter verzorgd 
en haalden we een hoger niveau, wat ook 
een winst van 3-0 betekende. Bij Hovoc 
speelde Nico Freriks, oud spelverdeler van 
het Nederlands team mee. Hij speelt nu als 
diagonaal maar dat is erg leuk om tegen een 
347-voudig international te spelen. Deze 2 
gewonnen wedstrijden zorgen ervoor dat de 
Openingstoernooi-cup ook dit jaar weer in 
Dieren blijft! 

Maandag 11 september speelden we nog een 
oefenwedstrijdje tegen voorwaarts uit Twello 
en  op zaterdag 16 september zijn we voor een 
driekamp in Harderwijk te vinden geweest. Van 
de plaatselijke VVH werd nog verloren, maar 
het Slagharense Side-out werd zonder veel 
problemen opzij gezet. Na al deze trainingen 
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en oefenwedstrijden moeten we toch 
klaar zijn voor het nieuwe seizoen. Als deze 
Volleyskoop uit komt, hebben we er alweer 

twee wedstrijden op zitten, en dan zullen we 
zien hoe we ervoor staan. Graag tot ziens bij 
een van onze wedstrijden!

Vorig jaar is dames 2 helaas 
gedegradeerd van de promotieklasse 
naar de eerste klasse. Dat willen de 

dames komend seizoen graag goed maken, 
met als doel weer terugkeren naar de 
promotieklasse. 

Met Laurien, Imme, Kersten, Marit en 
Natasha vertrokken veel speelsters van vorig 
seizoen. De een ging studeren de ander was 
geblesseerd of ging verhuizen of maakte 
promotie naar een ander team van Rebelle. 
Daarvoor in de plaats kwamen Nicole en Judith 
uit Dames 1 en kwamen Shanna, Maaike en 
Dionne van Meisjes A1 en Demi van Dames 
3. Hiermee is het team weer voldoende 
aangevuld voor het komende seizoen. 

De voorbereiding begon op 16 augustus met 
een kennismaking, klets- en conditietraining in 
de Dierense bossen. De selectie was nagenoeg 
compleet. Er werd een uurtje bijgepraat 

met alle vakantieverhalen en er werd lekker 
hardgelopen. Later op het terras nog een 
drankje om de voorbereiding goed te starten. 

Op 22 augustus begonnen de eerste 
zaaltrainingen. De dames trainen op dinsdag 
en woensdag anderhalf uur, maar de eerste 
week was op donderdag gelijk een extra 
bootcamptraining gepland, in samenwerking 
met atletiek vereniging Gelre. Via goede 
contacten bij AV Gelre konden wij hier een 
keer een introductietraining meemaken. Dit 
was erg leuk om doen en trainer Hans heeft 
ons goed aangepakt. Spieren waarvan je niet 
wist dat je deze had werden getraind. Een 
leuke aanvulling als voorbereiding naast de 
volleybaltrainingen. Dat het leuk was, zien jullie 
aan de lachende, rood aangelopen gezichten 
op de foto. 

Tijdens het Auto van Oort-toernooi op 9 
september speelden we tegen Focus uit 

Voorbereiding Dames 2
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Laag-Keppel en tegen Wevoc uit Westervoort. 
Beide wedstrijden werden met 2-1 verloren 
en tijdens de wedstrijden bleek dat we 
nog wat moeite hebben met afstemming 
en samenwerking door de vele nieuwe 
speelsters, maar deze problemen hopen we 

23 september, tijdens onze eerste wedstrijd, 
opgelost te hebben. Wil je dames 2 in actie 
zien, dan moet je zaterdag 30 september om 
12.30 uur in Theothorne zijn. Dan is onze 
eerste thuiswedstrijd. Tot dan! 



Zomer- of winterstop bij je sportvereniging? 
 

Blijf in beweging bij Atletiekvereniging Gelre in Dieren! 
 
Veel sporters zullen dit wel herkennen: ben je net lekker bezig, is er een 
winterstop of stopt de competitie vanwege de zomervakantie. En hoe blijf je 
dan fit? Het nieuwe seizoen komt eraan en je wilt meteen fit aan de start van 
het nieuwe seizoen verschijnen, maar hoe kom je dan in conditie? 
 
Stempelkaart 
AV Gelre heeft daar sinds kort een oplossing voor. Als één van de weinige 
sportverenigingen in de regio kan je bij ons 52 weken per jaar hardlopen of 
bootcampen. En nu ook zonder een verplicht lidmaatschap. Juist om een korte 
periode te overbruggen, biedt AV Gelre de mogelijkheid van een stempelkaart 
aan. De kosten bedragen 40 euro voor een stempelkaart voor 10 trainingen. 
Iedere stempel is goed voor een hardloop- of bootcamptraining op een 
doordeweekse avond of de zaterdagochtend. Meer info over de stempelkaart 
kan gevonden op de website www.avgelre.nl. 
 
 
Atletiekvereniging Gelre 
Kolonieweg 2a 
6952 GX in Dieren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.avgelre.nl 
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Op zondag 17 september hebben 
we met een onderling toernooi het 
beachseizoen weer afgesloten. De 

beachvelden zijn nog niet gesloten, maar de 
ervaring leert dat in de maanden september 
en oktober het weer wel erg bepalend wordt 
voor de gelegenheid om nog te kunnen 
beachen. Daarnaast is het zaalseizoen weer 
gestart en we weten het allemaal: zaal gaat 
voor zand. 

Het was een leuk en sportief seizoen. We 
startten dit jaar al vroeg, net voor Pasen. 
We hoopten dat de meivakantie, die daarop 

volgde, heel mooi weer zou  

brengen, zodat we al vroeg buiten konden 
ballen. We openden met een klein groepje 
en verstopten een groot aantal paaseieren 
in het zand. We hebben lang gezocht... En 
helaas hebben we ze niet allemaal kunnen 
vinden. Leuk en gezellig was het wel. In mei 
was het nog een beetje koud en nat, maar die 
junimaand... Geweldig beachweer!

Met 11 mini’s, 18 jeugd, 26 senioren en 4 
niet-rebelle leden, hebben we het seizoen 
gespeeld. Daarnaast hadden we dit jaar ook 
de mogelijkheid om alleen een competitie-
abonnement te nemen; daar 

Beachseizoen 2017

De winnaars van het beachtoernooi
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maakten 3 personen gebruik van. Samen 
hadden we dus 62 beachleden. De 
beachcompetitie was weer een succes.  Op de 
vrijdagavond voor de zomervakantie speelden 
we onderling een heuse competitie. Het 
resulteerde in drie paar blijde winnaars. 

Onze beachlocatie werd goed gebruikt; de 
jaarlijkse vrijwilligersavond werd ook rond 
de beachvelden georganiseerd, evenals het 
jeugdkamp. Gelukkig kunnen we voor de 
sanitaire voorzieningen altijd gebruik maken 
van de korfballocatie. De korfbalvereniging 
helpt ons op die manier ook met de organisatie 
van het jeugdbeachcircuit. Dit jaar hadden 
we 12 teams die bij ons hun punten voor 
het JBC kwamen halen, waaronder twee van 
onze eigen teams. We moesten de dag met 
inschrijvingen ‘delen’ met Neede, daarom was 
het aantal inschrijvingen iets lager dan vorig 
jaar; we hadden er niet minder pret om en het 
was zeer gezellig. 

Hoe leuk het zaalseizoen ook is; je zou de 
relaxte sfeer van het beachen 

eens moeten komen proeven. Misschien zijn 
de beachvelden nog open als deze volleyskoop 
uit komt, maar je kunt je zeker weer opgeven 
in 2018. We willen de beachleden langs 
deze weg bedanken voor hun gezelligheid en 
sportiviteit. Tot volgend jaar!

Het beachseizoen wordt georganiseerd door 
de beachcommissie. Deze bestaat uit Marianne 
van Voorbergen, Erik de Jonge en Robert van 
de Tooren (onze stagiair). In het najaar neemt 
Marianne afscheid van de beachcommissie 
en haar plek wordt ingenomen door Ruurd 
Witteveen. Deze paar regels zijn natuurlijk niet 
voldoende om Marianne te bedanken, het is 
slechts een begin; Marianne bedankt, Ruurd 
welkom!

Het beachseizoen stelt echter niets voor 
zonder de bijdrage van onze vrijwilligers. 
Dankjewel Frank, Alex, Fabian, Lars, Ruben, 
Jesper, Wilma, Marleen, Thomas, Iris. Ik hoop 
dat ik niemand vergeten ben (gênant). Zonder 
jullie lukt het echt niet en volgend jaar melden 
we ons weer! 
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Vrijwilligersfeest bij de beachvelden

Deze zomer zijn er vier grote toernooien 
geweest in Nederland: de WK-
kwalificatie heren en dames in Koog 

aan de Zaan, Apeldoorn en Rotterdam, de 
DELA Beach Open in Den Haag en de World 
Grand Prix in Apeldoorn. Vooral de laatste 
twee zijn echt wereldtoptoernooien. En ik had 
de eer om naar al deze toernooien te mogen 
als lijnrechter.

De FIVB World Tour deed van 14 t/m 18 juni 
Den Haag aan voor het 3-sterrenevenement 
DELA Beach Open. Een uniek evenement 
waarbij er voor het eerst op de World Tour 
indoorvelden gebruikt zouden worden. Voor 
ons ondersteunende officials ook een uniek 
evenement vanwege de werktijden. Lange 
dagen zijn we wel gewend bij beachvolleybal, 
maar dagen van 8:00 tot 23:30 was 
toch even andere koek. 

Gelukkig waren we met genoeg mensen, zodat 
iedereen een paar wedstrijden achter elkaar 
vrij kon krijgen om rust te pakken.

Ondanks de lange dagen bleef het heel 
gezellig. Want dat is beachvolleybal: gezellig 
met elkaar en hard werken. Ook heel gezellig 
was het in ons huisje op Roompot Kijkduin, alle 
jonkies (ja, daar val ik ook nog onder) bij elkaar 
in hetzelfde hok. Elke dag kregen we met vier 
man een veld toegewezen, twee wedstrijden 
achter elkaar op, en dan eentje af, en telkens  
één die een wat langere rustperiode 
had. De eerste dag stond ik in 
het stadion buiten, en 
kon ik heerlijk 

Best of both worlds
DELA Beach Open & World Grand Prix
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genieten van het prachtige weer tijdens mooie 
wedstrijden. De twee dagen daarna binnen. 
Dat was iets minder prettig. Het was heel 
stoffig en benauwd in de hal, en de lichtsterkte 
was extreem laag. En als ík er al over klaag, kun 
je nagaan hoe sommige spelers zich voelden...

Vanaf de halve finale werd er alleen nog in het 
buitenstadion gespeeld en met vier lijnrechters 
gewerkt. De mensen van de FIVB vonden 
al onze ondersteunende officials geweldig, 
dus moesten we maar door middel van een 
wedstrijdje ‘steen, papier, schaar’ tussen ‘Team 
Joost’ en ‘Team Bjarne’ uitmaken wie welke 
finales zouden vlaggen. ‘Team Bjarne’, waar ik 
ook in zat, won en kreeg de Heren Finale en 
Dames Brons, en Team Joost kreeg de Dames 
Finale en Heren Brons. Voor alle lijnrechters 
een finale en een geweldige afsluiting van een 
geweldige week.

Zo’n drie weken later was het tijd voor de 
World Grand Prix. In Apeldoorn zouden 
de Oranje-dames het opnemen tegen de 
Dominicaanse Republiek, Thailand en Japan. 
Midden in het beachseizoen ‘even’ een 
zaaltoernooi ertussendoor. Iets minder lange 
dagen dan bij het beachvolleybal, maar twee 
wedstrijden op een dag betekende lekker 
uitslapen! Lekker in mijn eigen bed, Apeldoorn 
wil ik nog wel elke dag op en neer rijden. 
Vooral aan het eind van de dag, meestal pas 
na 11 uur, was het lekker rustig en was ik met 
ongeveer 20 minuten weer thuis.

Vrijdag viel het nog mee, maar zaterdag en 
zondag was het uitverkocht. 5500 man in de 
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hal is echt wel heel gaaf om voor te mogen 
vlaggen. En voor mij was het de eerste keer 
dat ik de Oranje-dames mocht vlaggen, tor nu 
toe had ik altijd herenwedstrijden toebedeeld 
gekregen. 

De eerste dag was niet heel bijzonder, 
Nederland veegde de vloer aan met de 
Dominicaanse Republiek, en Japan tegen 
Thailand was ook wel vermakelijk. Op de 
tweede dag werd Thailand ook makkelijk aan 
de kant gezet door Nederland. 
Voor iedereen zal vooral de 
tweede wedstrijd bijblijven.

In de vierde set van die wedstrijd 
greep een van de Dominicaanse 
speelsters naar haar borst en 
viel naar de grond. Dat was voor 
iedereen wel even schrikken 
en de hele zaal viel stil. Ook de 
tegenstander stuurde meteen 
hun arts naar haar toe om te 
helpen. Na 15 minuten verzorging 
werd ze op een brancard onder 
luid applaus weggedragen. Mooi 
om te zien daarna was dat het 
Nederlandse publiek volledig 
achter haar team ging staan en ze 
naar een 3-1 overwinning hebben 
gesupport.

Helaas versperde Japan op de 
laatste dag in 5 sets de weg naar 
de derde overwinning van Oranje, 
maar de sfeer was er niet minder 
om. Bij de tweede wedstrijd stond 

de afgevoerde speelster weer in het veld, dus 
gelukkig waren er geen zware problemen. Wel 
duurde het 4 sets, en na 9 sets op de laatste 
dag was de pijp wel echt leeg.

Ik heb weer veel geweldige toernooien mee 
mogen maken deze zomer, met veel dank aan 
de aanwijzers en alle geweldige collega’s. Op 
naar de volgende toernooien en Volley2018!

Alex de Kok



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: Moeten we komend seizoen verplicht 
gaan werken met het DWF? Hoe werkt dat? En 
zijn er nog meer nieuwe dingen?

Antwoord: Ja, vanaf komend seizoen moeten 
alle wedstrijden via het DWF geregistreerd 
worden. Het hoeft niet allemaal live via een 
tablet geteld worden, maar:

• Bij alle teams moeten voor de wedstrijd 
de aanwezige spelers via het DWF 
ingevoerd en gecontroleerd worden. Dit 
kan je als aanvoerder zelfs thuis al een dag 
voor de wedstrijd doen op dwf.volleybal.
nl .

• Bij Jongens B, Heren 2, Heren 1 en Dames 
1 wordt wel live geteld via de tablet. Bij 
de rest van de teams wordt er alleen nog 
met een formulier gewerkt waar vooral de 
beginopstelling, wissels en setuitslagen op 

bijgehouden worden.

• Na de wedstrijd moeten beide 
aanvoerders via het DWF de uitslag 
bevestigen voordat deze verstuurd kan 
worden. Hierna ‘tekent’ de scheidsrechter 
en verstuurt deze de uitslag.

We hebben een handout gemaakt over het 
gebruik van het DWF, die staat op de volgende 
paar bladzijdes, en zal ook op de tellerstafels 
gelegd worden bij thuisspeeldagen.

Verder is er nog één andere regelwijziging. Na 
veel weerstand vorig seizoen heeft de bond 
besloten om de vernieuwde voetfout regel af 
te schaffen. Een samenvatting:

• Hinderen met elk lichaamsdeel op of 

Wat dan, Scheids?!



boven het veld van de tegenstander blijft 
fout, ook als je maar een klein stukje 
over de middenlijn komt. Hinderen wil 
zeggen dat het voor de tegenstander niet 
mogelijk is om zijn actie onbelemmerd uit 
te voeren.

• Voor de voeten geldt dat ze altijd met een 
deel op of boven de middenlijn of je eigen 
veld moeten blijven. Uitzondering: een 

speler die een kerende beweging maakt 
om een bal te gaan spelen die niet in de 
buurt is.

• De rest van het lichaam mag geheel over 
de lijn komen, mits je niet hindert en de 
voeten op of boven de middenlijn of eigen 
veld blijven.

Gebruik Ipad:
1. Start de Ipad

2. Controleer of de Ipad voldoende is 
opgeladen. Zo nee, vraag een oplader bij de 

Toelichting Digitaal Wedstrijdformulier Auto van Oort-Rebelle

1

2

opgeladen. Zo nee, vraag een oplader bij de 
zaalwacht

3. Start Digitaal WedstrijdFormulier

3
Bij vragen vraag het de zaalwacht!



Stappen:
1. Standaardteam ophalen.

2. Spelers toevoegen, afwezige spelers 
verwijderen

3. Controleer:
• Rugnummers
• Welke speler Libero is

Toelichting Digitaal Wedstrijdformulier Auto van Oort-Rebelle

• Welke speler Libero is
• Welke speler aanvoerder is

4. Scheidsrechter geeft ID akkoord na 
controle met spelerspas

5. Later komende spelers? Nu al in de 
lijst, maar niet ID akkoord aanvinken. 

6. Geen pas aanwezig? Opmerking met 
naam en geboortedatum

1

2 & 3

4

5

6

Stappen:
1. Op      drukken om speler weg te 

halen.

2. Op naam drukken om te wijzigen.

12

Toelichting Digitaal Wedstrijdformulier Auto van Oort-Rebelle

3. Rugnummer invullen en type 
speler aangeven 
• Rugnummers
• Libero
• Aanvoerder

4. Opslaan!!

3

4

Stappen:
1. Teambegeleiding controleren en 

akkoord door scheidsrechter

2. Juiste scheidsrechter(s) en teller 
ingevuld? 

Toelichting Digitaal Wedstrijdformulier Auto van Oort-Rebelle

1

ingevuld? 

3. Onderaan keuze: Live bijhouden of 
Resultaat invoeren

2

3



Stappen:
1. Teambegeleiding controleren en 

akkoord door scheidsrechter

2. Juiste scheidsrechter(s) en teller 
ingevuld? 

Toelichting Digitaal Wedstrijdformulier Auto van Oort-Rebelle

1

ingevuld? 

3. Onderaan keuze: Live bijhouden of 
Resultaat invoeren

2

3

Stappen:
1. Beginopstelling, klik op nummers.

2. Opnieuw beginnen

3. Volgende sets: zelfde opstelling als
vorige set

LIVE BIJHOUDEN

Toelichting Digitaal Wedstrijdformulier Auto van Oort-Rebelle

4

4. 1e en 5e set: kantwissel indien 
nodig.

5. 1e en 5e set: 1e service aanvinken

6. Later komende spelers kunnen nu 
geaccepteerd worden.

7. Start de set

1

5

6

7

2
3



Stappen:
1. Punt toekennen   

2. Time outs

Toelichting Digitaal Wedstrijdformulier Auto van Oort-Rebelle

1 1

2 2
3 3

2. Time outs

3. Kaarten registreren

4. Wissel? Klik op de veldspeler

Steeds juiste 
serveerder 
controleren

44

Foutje gemaakt?

1. Klik op het plusje naast setverloop.

2. Verwijder de fout(en) door op het 

1 & 3
2

Toelichting Digitaal Wedstrijdformulier Auto van Oort-Rebelle

2. Verwijder de fout(en) door op het 
kruisje te klikken.

3. Sluit setverloop en klik nu de juiste 
handeling(en) aan



Stappen:
1. Vul de setuitslagen in. Wordt 

automatisch gedaan bij Live 
bijhouden.

Toelichting Digitaal Wedstrijdformulier Auto van Oort-Rebelle

2. Vink aan welke spelers gespeeld 
hebben. Wordt automatisch gedaan 
bij Live bijhouden.

Stappen:

1. Kaarten noteren (automatisch bij live)

Toelichting Digitaal Wedstrijdformulier Auto van Oort-Rebelle

2. Opmerkingen:
• standaard lijstje in het menu
• andere opmerkingen in het 

opmerkingenvak

3. Vinkje voor akkoord

4. Versturen



Black & White

party

Jongens tegen de

meisjes

Sinterklaas

Après-ski

mixtoernooi

Pubquiz

Activiteit voor de

jeugd

Eindfeest

Mixtoernooi
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Aan het einde van vorig seizoen 
hebben we enkele nieuw sponsoren 
geïntroduceerd. Heren 1 speelt reeds 

met nieuwe inspeelshirts van VAN BREDA. Op 
30 september spelen de mini’s thuis hun eerste 
wedstrijd in de nieuwe shirts van GROTENHUIS 
MAKELAARDIJ. We zoeken samen nog een 

goed moment om de 
nieuwe sponsor aan de 
kinderen en het publiek 
voor te stellen. 

VAN DER VEEN 
SCHILDERWERKEN, 
al jaren een trouwe 

sponsor van Auto van Oort/Rebelle, steunt de 
vereniging de komende jaren weer. In 2018 
bestaat Van der Veen Schilders 100 jaar. Hier 
zijn wij bij! 

Sponsorborden en vlaggen
Daarnaast hebben alle sponsoren met een 
sponsorbord besloten ons weer te steunen. 
Vanwege hun support hebben wij voor al deze 
sponsoren een windvlag besteld. Deze zullen 
wij in de zaal plaatsen en tijdens in de zomer 
bij de beachvelden.

Van de sponsorcomissie

Deze sponsoren helpen ons met onze vereniging. Heb je een keer een klus? Is je auto kapot? 
Hou je van wijn? Zoek ze op. Ze zijn er voor jullie!
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Een hele vervelende vraag, denk ik. Want 
afgelopen maand hebben wij van de TC 
iedereen en alles benaderd. Ik denk dat 

er wel meer mensen hebben gezocht naar 

hulp. Trainers, scheidsrechters, kaderleden, etc.  

Het is niet echt leuk dat wij zo vaak nee te 

horen krijgen. We snappen best dat iedereen 

druk is, en het misschien wel ‘eng’ vindt, maar 

op deze manier wordt de vrijwilligersgroep te 

klein om alles op te vangen. Dit is even een 

algemeen praatje, want ik weet niet wie er nog 

meer van de gelegenheid gebruik maken om 

dit in de Volleyskoop te benoemen.

Wij, Marleen en Wilma, zijn de coördinatoren 

van de Mini’s. Eigenlijk hebben wij nooit 

problemen om trainers te vinden, alleen dit 

jaar wel. En die problemen zijn zo groot, dat er 

nu twee teams zijn zonder trainer.

Gelukkig heb ik twee jonge meiden bereid 

gevonden om mij te helpen. Maar een 13- en 

14-jarige op een groep is niet verantwoord, dus 

doen wij de trainingen en hebben hulp van de 

meiden. Dit is echter geen oplossing, want wij 

zijn er als aanspreekpunt van de ouders en om 

(en dat vind ik vooral belangrijk) de trainers te 

begeleiden en te ondersteunen.

Eigenlijk kan iedereen die kan volleyballen en 

een beetje sociaal is trainen geven aan mini’s. 

Als je maar gemotiveerd bent; de mini’s zorgen 

er wel voor dat je het leuk gaat vinden. Ikzelf 

ben altijd aanwezig, dus ik kan alle vragen 

beantwoorde, en en helpen en begeleiden 

waar dat nodig is. 

Het mag toch niet gebeuren dat een vereniging 

zoals de onze dit niet kan oplossen. Er wordt 

binnen onze vereniging zoveel leuks gedaan, 

waar zoveel mensen plezier aan hebben, dat 

een klein beetje extra inspanning toch wel 

gevraagd mag worden.

Wat ik wel heel duidelijk wil maken is dat 

degene die hebben moeten afzeggen om 

trainen te blijven geven dit heel moeilijk 

vonden, maar het schoolrooster liet het niet 

toe en dat is altijd heel jammer.

De mini’s trainen op woensdagmiddag van 

16:45 tot 18:00 uur. Gewoon in Theothorne. 

Kom gerust eens kijken en bied jezelf aan voor 

hulp. Wij hebben jullie hard nodig.

Marleen en Wilma.

Trainers gezocht



Welkom bij de nieuwe kookrubriek 
in de Volleyskoop. Elke Volleyskoop 
een nieuw recept voor een heerlijk 

gerecht. Echte gezonde gerechten voor iedere 
sporter, maar dan met een kleine eigen draai 
eraan! 

Deze eerste keer een vegetarisch gerecht:  
Pasta met spinazie en tomaat

Wat heb ik nodig?

Pasta  
1 zak gewassen spinazie 
2 grotere of 4 kleinere tomaten  
Knoflook  
Wat zout en peper 
Olijfolie 
Parmezaanse kaas

Hoe maak ik dit?

Zet de frituur pan op 180 graden om op te 
warmen. Doe de pasta met wat zout in het 

kokende water. Zet de wok op het vuur. 5 
minuten voordat de pasta gaar is begin je aan 
het volgende: in de wok doe je wat olijfolie en 
hierin bak je de knoflook (niet de olie te heet 
laten worden anders bakt het aan). Nu kan 
het vuur wat hoger. Als de knoflook enigszins 
bruin is, de tomaten erbij doen. Als het goed 
is, is alles nu goed op temperatuur en bakt het 
aardig. Als de tomaten lekker pruttelen gooi je 
de spinazie erbij. Deze zal snel slinken, na 1 of 
2 minuten zal alles al klaar zijn! Pasta afgieten, 
erbij gooien, alles door elkaar roeren, op 
smaak brengen met peper en zout. Daarna nog 
even alles afbakken in de frituur: 3 minuten op 
180 graden en daarna even laten uitlekken. Eet 
smakelijk! 

Heb je zelf ook een gerecht dat goed smaakt uit de 
frituur?? Mail dit dan naar: bertusboterkoek@
friturenismijnlustenmijnleven.nl

Chef-kok Bertus Boterkoek 
Bekroond met 3 Remia-sterren

Het leven is bitter
Het leven is zuur

Alles smaakt beter

UIT DE FRITUUR
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Wanneer: Donderdag 26 oktober 2017, 20:00

Waar:         Theothorne, Dieren 

Agenda
1. Opening
2. Mededeling en ingekomen stukken
3. Notulen ALV 2016 (zie Volleyskoop Maart 

2017)
4. Verkiezing bestuur
5. Invulling vacature secretaris. kandidaat: 

Els Dik

6. Functie voorzitter Sponsorcommissie. 
Kandidaat: Geen

7. Verslagen commissies
8. Financiën 2016-2017
9. Verslag kascommissie
10. Verkiezing kascommissie
11. Vrijwilliger van het jaar
12. Beleidsplan
13. Vaststellen begroting
14. Rondvraag

Uitnodiging ALV



Steun onze club zonder dat je 
daar extra geld voor kwijt bent.

Door je online aankopen 
voortaan via sponsorkliks 
te doen ontvangen wij als 

volleybalvereniging hiervoor een commissie. 
Die commissie bestaat uit een percentage van 
het aankoopbedrag of uit een vast bedrag. 

Het werkt heel eenvoudig. Ga naar  
www.sponsorkliks.com, type bij wie u wilt 
sponsoren ‘Rebelle’ en kies onze club. Zoek 
dan via deze pagina het logo van de webwinkel. 
Plaats je bestelling bij de betreffende shop 
zoals je altijd doet en de commissie wordt 
automatisch bij ons bijgeschreven. De hoogte 
van de commissie is zichtbaar en zelfs de 
inkomsten en alle transacties zijn te volgen.

Voordelen:
• je hoeft je nergens voor aan te melden
• je zit nergens aan vast en het kost niets 

extra
• je ontvangt het product dat je toch al van 

plan was te kopen
• je steunt hiermee gratis onze vereniging

Er doet een groot aantal webwinkels mee, 
zoals Bol.com, Wehkamp, Zalando, Coolblue, 
thuisbezorgd.nl en Mediamarkt. 

Kijk zelf maar eens of je favoriete winkel erbij 
staat.

Sponsorkliks

Ook dit jaar doen we weer mee met 
de Grote Club Actie. Zoals iedereen 
heeft kunnen lezen, hebben we vorig 

jaar loten verkocht voor nieuwe mininetten. 
Dit jaar hebben we iets algemeens waar we 
de loten voor verkopen. Extra ballen voor 
de mini’s, extra materiaal voor iedereen, (bv. 
ballenkarren, extra laddertjes, enz.) en wie 
weet zit er een keer iets speciaals bij, als de 
verkoop heel groot is.
Een klein beetje uitleg voor de verkoop is 
wel op zijn plaats. Voor de mini’s en de jeugd 
hebben we altijd de afspraak, dat als zij 20 

of meer loten per persoon verkopen, een 
presentje krijgen. We hopen dan ook dat 
iedereen hierdoor dubbel gemotiveerd raakt 
om te gaan verkopen. Voor de seniorenteams 
geldt eigenlijk maar 1 regel. En dat is dat er per 
team door ieder teamlid minimaal 1 lot wordt 
gekocht. Natuurlijk mogen de hele fanatieke 
onder ons bij Lianne of Wilma een boekje 
komen halen. Want ook zij mogen individueel 
loten verkopen.

Lotenverkopers, allemaal heel veel succes!

Lianne en Wilma 

Grote Glub Actie
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Heb jij hem al?

Tijdens de ledenvergadering eind 2013 
werd er gevraagd naar iemand die het 
verzorgen van de Volleyskoop wou 

overnemen van Robert van Gaalen. Het leek 
me wel leuk om te doen, dus sinds begin 2014 
heb ik vele mensen mogen lastigvallen voor 
stukjes voor ons clubblad. Dit is ‘mijn’ 15e 
Volleyskoop, en dat vind ik een mooi aantal om 
het bij te houden.
Onder leiding van Maarten, destijds bestuurslid 
PR, hebben we de Volleyskoop in een heel 
nieuw jasje gestoken. Een nieuwe drukker, 
geen rode kaft meer, alles volledig in kleur, 
mooie opmaak van elke pagina en op 
hoogwaardig glanspapier gedrukt. Volgens mij 
is iedereen altijd goed te spreken geweest over 
deze vernieuwing.
Opvallend was altijd dat iedereen het 
aanleveren van stukjes uit wist te stellen tot 

enkele uren, soms zelfs minuten, voor de 
deadline. Ook laatkomers waren helaas meer 
regel dan uitzondering. Ik blijf hopen dat dit 
in de toekomst toch wel wat gaat verbeteren. 
Wie de schoen past...
Tot nader bericht mogen inzendingen voor de 
volgende Volleyskoop aangeleverd worden 
bij Maarten van Raalte (zie infopagina). Hij 
verzorgt al een tijdje zeer succesvol de opmaak 
(waarvoor veel dank) dus geheel nieuw is het 
niet voor hem.
Natuurlijk kunnen jullie nog altijd veel stukjes 
van mij verwachten vanuit mijn functies als 
scheidsrechter coördinator en internationaal 
lijnrechter. Veel plezier nog met het lezen van 
deze Volleyskoop.
 
Alex de Kok

Afscheid redactie

De Rebelle-app? We vinden het allemaal leuk om 
iets over je westrijd te lezen, maar je hebt nooit zin 
om er iets over te schrijven. Met deze app wordt het 
wel heel makkelijk om je uitslagen, maar ook andere 
berichten snel te delen met de vereniging. Waar heb 
je je volgende pot? In de app zie je hoe laat je moet 
vertrekken en hoe je moet rijden. Welke activiteiten 
staan er op de kalender? Je ziet het met één tik. 
Speel je zelf niet? Registreer je als supporter en kies 
een team om te volgen. Download hem in Google 
Play. iPhone? Voor de (vooralsnog) beperkte webapp 
meld je je aan op rebelle.sportsontheweb.net.
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Volleyskoop september 2017

Bestuursleden Auto van Oort/Rebelle
Functie: Naam: E-mailadres: Telefoon:
Algemeen Bestuur bestuur@avobrebelle.nl
Voorzitter Gerwin de Boer voorzitter@avorebelle.nl 06-50862130
Penningmeester Gerard Uenk penningmeester@avorebelle.nl 06-27894027
Secretaris Els Dik secretaris@avorebelle.nl 06-36120633
Technische Commissie Sven Akse tc@avorebelle.nl 06-51806382
Beachvolleybal Marianne van Voorbergen beach@avorebelle.nl

Inge van den Tillaard inge@leeman.eu 06-55751003
Wedstrijdsecretariaat Thomas Eskes wedstrijdsecretariaat@avorebelle.nl
Activiteiten Commissie Daan van Gaalen activiteiten@avorebelle.nl 06-37341125
Public Relations Robert van Gaalen pr@avorebelle.nl 0313-414946
Sponsor Commissie Vacant
TC - CMV Jeugd Wilma van den Tooren wilma.v.d.tooren@hotmail.com 0313-450300

Marleen van den Tooren 06-36312035
TC - ABC Jeugd Daan van Gaalen 06-37341125

Judith Romp 06-12359001
TC - Dames/Heren Bianca Liesting 0313-427736
Ledenadministratie Anja Wijnveld 06-55752298
Scheidsrechterszaken Alex de Kok 06-46469629
Zaalwacht Ed Wolff 0313-422803
Teller/LR-aanwijzer Anja Wijnveld 06-55752298
Redactie Volleyskoop Maarten van Raalte 06-33674458
Materiaalcommissie 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

Vertrouwenspersoon Janneke Klein-Nulent j.kleinnulent@gmail.com 026-4951676
Webmaster Edwin van Vliet webmaster@avorebelle.nl

Contributie Informatie
Categorie Lidmaatschap Verenigingscontributie NeVoBo-contributie Tweede training

per jaar per jaar per jaar
CMV Jeugd (jonger dan 12 jr) e87,50 e45,00 e60,00
ABC Jeugd (12 t/m 17 jr) e125,50 e86,00 e73,00
Senioren (18 jaar en ouder) e153,50 e105,00 e93,00
Recreanten (18 jaar en ouder) e141,50 n.v.t n.v.t

Alle bedragen worden verdeeld over vier betalingen.
De betaling volgens machtiging wordt in vier kwartalen gëınd:

contributie + competitie + 2e training 1e kwartaal juli t/m september eind september
contributie + competitie + 2e training 2e kwartaal oktober t/m december eind november
contributie + competitie + 2e training 3e kwartaal januari t/m maart eind februari
contributie + competitie + 2e training 4e kwartaal april t/m juni eind mei

Bij inschrijving als lid van Auto van Oort/Rebelle is e5,00 inschrijfgeld verschuldigd.
Opzeggen moet schriftelijk bij Anja Wijnveld, Spoorstraat 9a, 6953 BW Dieren

(of per e-mail aan: ledenadministratie@avorebelle.nl)

Opzeggingen uitsluitend schriftelijk per 1 december of 1 juni!
Voor vragen kunt u terecht bij de Penningmeester
— Alle bedragen en data onder voorbehoud —
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