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Beste Whoemmmm lezers, 

 

Eindelijk, we zijn weer begonnen met de competities. 

De zomervakantie is nu echt voorbij en ik hoop van harte dat iedereen een fijne tijd gehad heeft. 

Vrijwel alle teams hebben hun eerste wedstrijden al gehad.  

 

Zoals altijd in de sport zijn er teams goed begonnen met overwinningen en zijn er verliespartijen en 
teleurstellingen. Ook al zijn de resultaten soms wat wisselend of valt het tegen, blijf er plezier in hou-
den om met elkaar te sporten en een team te vormen. Daar gaat het tenslotte vooral om. Met vol-
doende inzet en plezier komen de resultaten uiteindelijk  wel weer. 

 

Op bestuurlijk en organisatorisch vlak was het voor de vakantie een hectische periode. We zijn ge-
confronteerd met wat meer opzeggingen dan we gewend zijn en met wat veranderingen in de organi-
satie van de CMV-jeugd en het Bestuur. Gelukkig zijn er een aantal personen die met volle inzet de-
ze uitdagingen hebben opgepakt en begint de rust weer wat terug te keren. De aanwas van de 
jeugd / CMV leden is de laatste maanden enorm. Er zijn zoveel nieuwe aanmeldingen dat we in de 
problemen komen met de zaalbezettingen en de trainingen. Dat zijn overigens de leukste              
uitdagingen om op te lossen. 

 

Ik wil graag nogmaals benadrukken dat de inzet van aantal mensen binnen DVO fantastisch is. Deze 
inzet moeten we koesteren en waarderen. Deze waardering stopt overigens niet als men na vele ja-
ren inzet besluit om even afstand te nemen of om even wat minder energie in de vereniging te     
stoppen. De waardering blijft te allen tijde wat mij betreft. 

Op de aankomende Algemene Leden Vergadering van 2 november zal ik jullie uiteraard meer vertel-
len over het reilen en zeilen binnen de vereniging.  

Mocht iemand dringende vragen hebben dan verneem ik dat uiteraard graag. 

 

Voor de komende periode wens ik iedereen veel leuke en sportieve wedstrijden toe. Maar er een 
feestje van en zorg voor een positieve uitstraling namens DVO, dat kan de vereniging alleen maar 
ten goede komen. 

 

Veel succes, veel leesplezier en tot de volgende keer. 

 

Van de voorzitter, namens het bestuur, 

 

 

Raymond, Martin, Huib en Alphons 

 

 

 

VAN DE VOORZITTER 
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Beste leden,  

Een kort berichtje vanuit de Technische Commissie. Als commissie zijn we altijd druk bezig met alles op de rit te zetten en te 
houden, voor alle teams. Het is best veel werk, maar we doen het graag voor jullie allemaal. Maaike Kegel heeft aan het be-
gin van het seizoen aangegeven, zich volledig te willen richten op de het zelf spelen. Wij willen Maaike bedanken voor haar 
inzet de afgelopen jaren. Ze heeft geholpen de commissie weer op te bouwen. Maaike bedankt! Barbara de Jong heeft zich 
eind vorig seizoen aangesloten bij de TC. Waardoor de commissie nu nog steeds maar 3 leden telt. Wim Glaubitz als voorzit-
ter, Steven van Bennekom als algemeen lid en Barbara de Jong als coördinator CMV/C. We hebben daarnaast nog 3 functies 
vacant. Zou je ons team willen versterken? Op de website staat ook een overzicht van de vacatures binnen de TC. Wil je 
meer informatie of heb je een vraag voor ons?  Mail naar: tc@dvovolleybal.nl 

Wim, Steven en Barbara 

BERICHT UIT DE TECHNISCHE COMMISSIE: 

 
 

Vacante Functies binnen de TC 
 
 
 
 
Coördinator Herenlijn of Dameslijn (2 functies) BEIDE VACANT 

 Contact persoon van de teams 

 Gesprekken houden met de teams, trainers, coaches, (ouders) 

 Contact onderhouden met de A/B coördinator 

 Doorstroming, meetrainen en meespelen jeugd begeleiden. 

 Samen met de trainers en andere TC leden teamsamenstellingen maken (evt na selectietraining) 

 Regelen trainers en coaches van de teams 

 Notulen maken van de gesprekken en deze communiceren naar de teams en TC-voorzitter 
 
 
 
 
 
Coördinator A/B- jeugd VACANT 

 Contact persoon van de teams 

 Gesprekken houden met de teams, trainers, coaches, (ouders) 

 Communicatie naar de ouders, teams. 

 Contact onderhouden met de heren/dames coördinator 

 Opleidingsplan mede helpen ontwikkelen en uitvoeren, zodat deze aansluit op de C-jeugd/senioren 

 Doorstroming, meetrainen en meespelen A/B begeleiden bij de senioren. 

 Contact onderhouden met de CMV/C coördinator voor het meetrainen, meespelen C-jeugd bij hogere jeugdteams 

 Samen met de trainers en andere TC leden teamsamenstellingen maken (evt na selectietraining) 

 Regelen trainers en coaches van de teams 

 Notulen maken van de gesprekken en deze communiceren naar de teams en TC-voorzitter 
 
 



4      DVO  

 
 
 
 
 
 

                     INTERVIEW:  
 
           ANKE EN MARIT VAN AS 
 
 
 
Hallo meiden, leuk dat jullie mee willen doen aan het 1e Whoemmm interview in de geschiedenis van DVO  ;-)  Vertel es 
wat over jullie zelf, hoe oud zijn jullie, waar zit je op school, hoe lang volleybal je al en welke teams hebben jullie bij DVO 
doorlopen,  van wie heb je onder andere training gehad bij DVO? 
  
A: Ik ben Anke van As, 17 jaar oud. Ik heb dit jaar mijn HAVO op de Willem van Oranje behaald en ben net begonnen aan 
de studie Hotel- en Eventmanagement op de Hogeschool TIO. Ik volleybal vanaf mijn 7e dus nu al 10 jaar. Bij DVO ben ik be-
gonnen bij de E-tjes. Toen heb ik (volgens mij) in de D1 en C1 gespeeld en daarna ben ik naar meisjes A1 gegaan. Ook heb ik 
een jaar bij meisjes A en dames 1 gespeeld. Training heb ik gehad van onder andere Carla Wijntje, Mark Schregardus, Koos 
Kegel, Jan Knoot en Monique de Vroed. Op mijn dertiende ben ik naar Sliedrecht Sport toe gegaan. Hier heb ik in dames 3/2 
gespeeld en heb ik vorig jaar bij dames 1 mee mogen doen. Ook heb ik bij Jeugd Oranje getraind, zowel op het strand als in de 
zaal. Op het strand heb ik het EK<18 gespeeld en in de zaal ben ik 2x Nederlands kampioen geworden. 
  
M:  Mijn naam is Marit, ik ben veertien jaar oud en ik begin nu aan mijn vierde jaar Havo op de Willem van Oranje. Toen ik 
zes was heb ik een jaartje gevolleybald bij DVO. Ik speelde uiteraard in een CMV-team en kreeg training van Carla Wijntje. Op 
mijn zevende was ik al gestopt omdat ik heel graag wilde gaan turnen. Later begon ik het volleyballen toch te missen, dus in 
2013 ben ik weer gestart. Deze keer bij Sliedrecht Sport, omdat Anke daar toen ook al speelde. 
  
Komen jullie nog wel es in sporthal ’t Paradijs ?? 
  
A: Heel weinig omdat wij zelf heel veel met de volleybal op pad zijn maar als ik er soms de kans voor krijg 
kom ik graag langs! 
  
M: Ik kom eigenlijk alleen nog maar in ’t Paradijs als ik daar een wedstrijd moet spelen. Maar ik ben op za-
terdag het vaakst te vinden in Sliedrecht. Zo niet? Dan ben ik tijd aan mijn vriendinnen aan het besteden! 
  
Hoe zijn jullie de zomervakantie doorgekomen ? 
  
A: Met Pasen heb ik mijn kruisbanden afgescheurd en in het begin van de vakantie ben ik hieraan geopereerd. Ik heb het 
grootste deel van de vakantie dus op krukken gelopen en het was dit jaar dus geen beachvolleybal voor mij. Wel kon ik gelukkig 
lekker bij Marit kijken op het strand en zijn we met de familie op vakantie geweest.  
  
M: Aan het begin van de vakantie heb ik nog een aantal leuke beachvolleybal toernooien gespeeld met mijn maatje Fleur 
Muilwijk. In de tweede en derde week van mijn vakantie zijn we met het gezin naar het buitenland gegaan. 
 
  
Anke, je blessure, hoe is het daarmee ? Verwacht je dit seizoen nog in actie te kunnen komen ? 
  
A: Het gaat steeds verder vooruit! Ik kan alle normale dingen ondertussen bijna helemaal pijnvrij doen. Ik hoop dat als jullie 
deze Whoemmm aan het lezen zijn ik ook weer een beetje kan rennen! Waarschijnlijk ga ik dit seizoen niet meer geheel in actie 
komen. Ik hoop wel het achterveld een beetje mee te kunnen pakken maar ik denk niet dat ik wedstrijden ga spelen waar ik ga 
aanvallen. 
  
Anke, je bent vorig jaar al op TV gespot bij het eerste damesteam van Sliedrecht Sport. Hoe was het om je debuut te  
maken ? 
  
A: Ik vond het echt supergaaf! Zeker ook omdat zo veel mensen het hebben gezien en er veel leuke reacties waren! Wel 
heel bijzonder was het, meteen in de Supercup te mogen uitkomen. Ik was wel super zenuwachtig kan ik mij herinneren omdat ik 
niet had verwacht dat ik mocht spelen en omdat het natuurlijk ook meteen werd uitgezonden. Dit maakt het achteraf toch wel ex-
tra leuk omdat het echt een soort beloning was van alle trainingsuren die ik al heb gemaakt.  
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VERVOLG 
 
 
Marit,Jij gaat ook voor de eredivisie ? 
  
M: Natuurlijk! Ik denk dat elke fanatieke volleyballer dat erg tof zou vinden! Maar Anke overtreffen met mijn debuut maken zal 
lastig worden ;). 
  
Jullie zijn vast erg druk. Hoe ziet jullie week eruit, qua school, volleybal en andere bezigheden ? 
  
A: Ja klopt, we racen redelijk van hot naar her ;). Op dit moment heb ik lange dagen op school. In tussenuren bezoek ik de 
fysio en na school ga ik naar de fysio of sportschool voor mijn revalidatie. In het weekend ga ik met mijn team mee naar de 
wedstrijd en tussendoor probeer ik tijd te maken voor vriendinnen en huiswerk. 
  
M: Natuurlijk ga ik elke maandag tot vrijdag naar school. Ik zit dit jaar in havo 4, en van dit jaar wordt vaak gezegd dat het 
een zwaar jaar is. Maar dat zal wel goed komen. Ik train op maandag (MA1), dinsdag (Dames 3), woensdag (Dames 3) en       
donderdag (Dames 2). In het weekend heb ik meestal twee wedstrijden omdat ik in twee teams speel. Vrijdag en zondag zijn dus 
mijn vrije dagen, en die vul ik vaak door huiswerk te maken of met mijn vriendinnen wat leuks te gaan doen! 
 
  
Handig he Anke, je rijbewijs ? ;-)  
  
A: Zeker handig! Jammer genoeg word ik in januari pas 18 dus moet ik nog een tijdje met papa en mama naast mij de weg 
op voordat ik alleen op pad mag. Mijn ouders vinden het volgens mij ook wel fijn omdat ze zich nu lekker kunnen ontspannen in de 
auto. Wel denk ik dat als ik 18 ben papa en mama ons toch wel achterna komen omdat ze het zelf ook zo leuk vinden ;).  
   
  
Welk sportief doel streven jullie na ? 
  
A: Op dit moment is mijn doel natuurlijk fit worden. Zodra ik dit voor elkaar heb hoop ik terug te kunnen naar de eredivisie en 
daar echt een vaste sterke waarde te worden en dan hopelijk in het buitenland te gaan spelen. 
  
M: Ik wil vooral graag plezier blijven houden, maar tegelijk ook steeds beter worden. Wanneer ik echt merk dat mijn eigen 
niveau omhoog gaat, heb ik eigenlijk ook automatisch al nog meer plezier in het volleyballen. En natuurlijk zou het super gaaf zijn 
om uiteindelijk toch eredivisie te kunnen en mogen spelen! 
  
Wanneer worden jullie ooit samen een beachvolleybalteam ? 
 
A: Ik hoop zo komend jaar nog. Zodra ik weer het veld op kan wil ik weer (verloren) uren maken maar vooral ook veel lol  
maken en dat kan ik met Marit zeer goed combineren ;). We hebben natuurlijk al samen gespeeld en dat zou ik echt graag nog-
maals doen!  
  
M: Wat mij betreft zo snel mogelijk. Dus dat is zodra Anke weer kan volleyballen, en weer een stap op het beachvolleybal 
veld durft te zetten. We hebben al eens eerder samen gespeeld, en toen vond ik het super fijn en leuk om samen met Anke in een 
veld te staan. Als ze dus aan mij vraagt of ik weer eens samen met haar wil spelen zeg ik echt geen nee! 
  
  
Willen jullie nog wat kwijt  
 
M + A: We vonden het heel leuk om deze vragen te beantwoordden en hopen dat iedereen weer een leuk seizoen gaat beleven, 
dus misschien wel tot ziens in ’t Paradijs! 
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Belangrijke data :  

 

Bekerwedstrijden :   29 oktober  
 
ALV:     2 november  
 
Sinterklaas:    28 november 
 
Jeugdkamp:    19-21 mei 2017 

 

Laningtoernooi      10 juni 2017:  

 

 

TEAM IN THE PICTURE:  

DAMES 2 
 

 

Na vele jaren trainen en coachen heeft DVO D2 eind vorig seizoen afscheid genomen van René. René heeft jarenlang met veel inzet 
ons tot een hoger niveau gebracht en gaat nu een nieuwe uitdaging aan in Roosendaal. Na een korte zoektocht was er al snel een 
opvolger binnen de vereniging gevonden, Vincent Stok. Voorheen al samen met René een jaar D2 gecoacht en nu zal hij samen met 
Jeroen de Ruiter de dames gaan trainen en coachen. Uiteraard willen we via deze weg René nogmaals danken voor zijn inzet!  

 

Naast een nieuwe trainer is de samenstelling van Dames 2 ook wat veranderd. Helaas hebben wij eind vorig seizoen afscheid geno-
men van Elzine en mogen we dit seizoen Vera Wander, Yvonne Schipper, Judith Kooiman en Daniëlle Bubberman verwelkomen! We 
zijn heel blij dat deze vier enthousiastelingen ons komend seizoen gaan versterken. Met zijn elven(!) heeft Dames 2 een brede selec-
tie om komend seizoen een nieuwe uitdaging aan te gaan in de promotieklasse.  

Ja, want na de (helaas) verloren PD wedstrijden werd ons midden in de zomerstop de aanbieding gedaan om met Spivo D2 te ruilen 
van 1

e
 klasse naar promotieklasse. Uiteraard waren wij erg enthousiast en na enig speurwerk (bedankt Martin en Steven!) werd er een 

scheidsrechter binnen de vereniging gevonden die voor ons extern wil fluiten. Wij zijn Aniek van Bennekom erg dankbaar dat ze deze 
taak voor ons wil vervullen en gaan haar zoveel mogelijk daarbij ondersteunen! 

 

Dus dit seizoen staat ons een grote uitdaging te wachten! Wat kunnen jullie van ons verwachten? Elke wedstrijd zorgen wij voor bele-
ving en ervaren volleybal en uiteindelijk is ons doel om een leuk en sportief goed seizoen te draaien in de promotieklasse. De meeste 
thuiswedstrijden spelen wij om 15.00 uur in ’t Paradijs. Wij hopen dat jullie ons komen aanmoedigen, want dat kunnen wij goed gebrui-
ken!  

 

Tot in de sporthal!  

 

Sportieve groet,  

 

Krista, Laura, Kirsten, Wendy, Lisanne, Daniëlle, Vera, Eline, Jory, Judith, Yvonne, Jeroen en Vincent!  
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De Rabobank Clubkas Campagne heeft dankzij jouw stem € 221.– opgeleverd. Bedankt voor het stemmen, en 

Barbara, hartelijk bedankt voor de organisatie ! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUGDKAMP  
  

Ook nieuwsgierig waar kamp dit jaar naar toe gaat?  

We gaan naar RUCPHEN op 19, 20 en 21 mei 2017. 

Zet deze data vast in je agenda. 

Verder informatie volgt, houd het in de gaten !! 
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 Nieuws uit de CMV Hoek 
 

Het nieuwe seizoen is van start gegaan. De eerste weken was het wat wennen aan elkaar, nieuwe trainers, nieuwe trainingstijd, 
11 nieuwe kinderen op maandag en 3 nieuwe jongens op dinsdag. We zijn nu met 40 CMV’ers, 12 jongens en 28 meiden van 6 
t/m 11 jaar. Een mooie groep. Om de trainingsgroep niet te groot te laten worden, wordt er gekeken of we extra zaalruimte   
kunnen krijgen voor na de kerst, zodat we nog veel meer kinderen kunnen gaan opleiden. Vriendjes en vriendinnetjes zijn altijd 
welkom om een paar keer mee te komen trainen.  
 
Opleidingsplan: 
 
Het nieuwe CMV-team is een opleidingsplan aan het ontwikkelen, met leerdoelen. Per jaar zal er een aantal toets momenten 
komen om de ontwikkeling van de kinderen bij te houden. We gaan individueel kijken of een kind al toe is om een niveau hoger 
te gaan. De overstap naar niveau 5 zal altijd na de Kerst of na de zomervakantie zijn. Het is ons streven alle kinderen in groep 
6 op niveau 5 te laten spelen. T/m niveau 4 spelen de kinderen toernooien. Niveau 5 en 6 is reguliere competitie.  
 
Toernooien niveau 2, 3 en 4: 
 
8 oktober was het eerste CMV toernooi, dit keer mag ’s Gravendeel het spits afbijten. We waren met 4 teams. (1 niveau 2, 1 
niveau 3 en 2 niveau 4 teams).  
 
5 november is ons eigen toernooi, Anita, Lisette en Jacqueline zullen dit toernooi verzorgen. We zien graag dat al onze      
CMV’ers bij dit toernooi aanwezig zijn. 
Inschrijven voor de toernooien gaat via Anita. Je kan je opgeven voor 1 toernooi, of het hele jaar vooruit plannen.  Geef ook 
door als je niet mee kan met een toernooi.  
 
Competitie niveau 5 en 6:  
 
Vanaf dit jaar willen we werken naar dat alle kinderen in groep 6 op niveau 5 spelen. Mogelijk zal dit niet voor iedereen haal-
baar zijn, hier kijken wij zorgvuldig naar. De competitie bij de jeugd is opgedeeld in 2 delen. Tot de Kerst en na de Kerst. Dit 
seizoen zijn we gestart met 2 niveau 5 teams en 1 niveau  6 team. Na de kerst zal er een niveau 5 team bij komen. Wie in dat 
team zullen gaan spelen, daar zullen we de komende weken naar gaan kijken. 
SUCCES meiden D1, meiden D2 en jongens D1 in de competitie!!  
 
Mini team van de week: 
 
Dit seizoen starten we met het mini team van de week. Op een thuisdag van dames 1/heren 1 kan er een miniteam uitgenodigd 
worden.  Deze mini’s krijgen dan speciale aandacht van de eerste teams van de vereniging. Alle teams krijgen vooraf een    
uitnodiging met aanvullende informatie.  
 
Sinterklaas: 
 
Ook dit jaar zal de goede Sint ons niet vergeten. Maandag 28 november houden we ervoor gereserveerd. Zal Sinterklaas echt 
komen? Of komen alleen de Pieten? De andere CMV teams zijn die dag ook welkom om mee te trainen,  16.15 in het Paradijs. 
5 december zal er geen training zijn, deze kan op woensdag 7 december worden ingehaald (16.30-18.00 in de Boogerd bij 
Mark) 
 
Woensdaggroep: 
 
Op de woensdag trainen nu 18 kinderen, 8 jongens en 10 meiden. Op de woensdag trainen we vaardigheden die aansluiten op 
de training van maandag en dinsdag. Het is belangrijk voor de ontwikkeling dat kinderen vanaf 8 jaar, 2 keer per week trainen. 
(Mits dit haalbaar is met school en andere sporten) 
 
 
Onze doelstelling dit jaar: 
 
Kinderen zo goed mogelijk opleiden en veel plezier te laten beleven in het spel en met elkaar. 
 
Sportieve groetjes, 
 
Mark, Lisette, Anita, Bas, Youri, Joyce, Sanne, Lisa, Danique, Jacqueline, Raymond en Barbara 
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Geselecteerden Rayon 2016-2017 

 

 
Op 10,11,17 en 18 september jl. waren de selecties van de C,B en A jeugd voor het rayon Ridderkerk, Oosterhout en Dordrecht. 

Een groot aantal DVO’ers (7) en Vocon (4) spelers (combi DVO/Apollo) wisten zich hiervoor te selecteren. 

DVO feliciteert de volgende spelers!! 

 

 

 

Isa Ebink (MC)        Mylan de Gelder (JC)        Jacco Bos (JB)    Mathijs v Dijke (JB) 

 

Lieke v Bennekom (MC)  Jim vd Voorden (JC)   Lasse Kemperman (JC)  Sanne de Jong (MC) 

 

Paul Hoogerdoorn (JC)    Nienke v Bennekom (MA    Emma Osterholt (MA) 
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UPDATE UIT DE KLEDINGCOMMISSIE: 
 

Is het eigenlijk nog wel nodig om ons voor te stellen: Koos Kegel en Jolanda Glaubitz. Wij proberen vanaf februari van dit jaar 
de kledinglijn in vorm te krijgen. Gerard de Man is er uitgestapt. 

 

Een paar maanden geleden zijn wij gaan samenwerken met Clubstores te Hendrik Ido Ambacht. Met het 70-jarig jubileum-
feest konden wij de jubileumshirts presenteren en dit is door de meesten van jullie met veel enthousiasme ontvangen. Tot op 
heden worden nog steeds shirts besteld. Hartstikke leuk! 

Wij zullen langzaam over gaan naar de Errea kleding beginnend met de nieuwe jeugdteam(s) die nog geen kleding hebben.  
De kleding gaat niet meer vergoed worden door de vereniging en de bestellingen voor de wedstrijdtenues gaan alleen nog via 
ons lopen. Andere bestellingen zullen via de website besteld dienen te worden.  
Wij zijn bezig om paskleding te verzorgen, zodat we hiermee kunnen gaan starten. 
 
Via de website van DVO: Informatie/Kleding tref je de link aan om bij Clubstores te bestellen: 
http://www.clubstores.nl/webshop-dvo 
 
 
Wij zullen ons best blijven doen om jullie zoveel mogelijk bij te staan en te zorgen dat iedereen er goed verzorgd uit ziet. 
 
Groeten, 
 
Koos en Jolanda 
 

 

http://www.clubstores.nl/webshop-dvo
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Redactie: Evelyn Verhage, Martin 

Kooiman 

Contact: 

whoemmm@dvovolleybal.nl 

 

 

Artikelen kunnen worden ingele-
verd  via bovenstaand e-

mailadres. 

 

 

Whoemmm is onderdeel van 
www.dvovolleybal.nl en wordt 
uitsluitend digitaal uitgegeven aan 
de leden en sponsors van volley-

balvereniging DVO.  

 

Whoemmm verschijnt 3 keer per 

seizoen. 

VOLGENDE EDITIE IN WHOEMMM: 

 

 
 Team in the picture:    Meiden B 

 Commissie uitgelicht: de Laningtoernooi organisatie 

 Interview met Huib den Boer jr. 

 CMV 

 Recreanten 

 En meer !  

 

Whoemmm verschijnt medio Februari 2017 !  

 

Heb jij zelf input voor de Whoemmm, een leuk onderwerp-idee, of wil je met jouw team 

‘’in the picture’’, mail de redactie; whoemmm@dvovolleybal.nl   

mailto:whoemmm@dvovolleybal.nl

