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                                        Editie 15, november 2018 

 

 

Beste Whoemmm-lezers, 

 

Het zomerreces is alweer even voorbij en de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn ook allang afgewerkt. We zijn  
al lekker onderweg!! Er staan weer spannende wedstrijden en leuke activiteiten op het programma waar we naar uit kun-
nen kijken. Ik heb er weer zin in om er met elkaar een leuk en succesvol seizoen van te maken. 

 

Gelukkig zijn er ook weer nieuwe leden bijgekomen, van harte welkom! De samenwerkingsconstructie Vocon is zelfs uitge-
breid met een extra team, JC2. Super dat we er een extra team aan hebben kunnen toevoegen.  

 

Binnen diverse Commissies alsmede het Bestuur zijn er wat verschuivingen geweest en ik ben dan ook ontzettend dank-
baar dat er zoveel mensen hun steentje willen bijdragen. Desalniettemin is er nog voldoende ruimte voor mensen die ook 
willen helpen, spreek mij even aan voor de mogelijkheden. 

 

Goed om te zien is dat er gedurende de zomer diverse nieuwe sponsoren zijn aangetrokken. Voor de clubkas is dit natuur-
lijk ontzetten fijn en meer dan welkom.  

 

Mijns inziens zullen de komende jaren belangrijk zijn voor DVO, we zullen moeten bouwen. Bouwen aan ontwikkeling, 
prestaties, inkomsten, ledenaantallen, etc. om DVO toekomstbestendig te maken. Ik heb er alle vertrouwen in dat iedereen 
al het mogelijk doet om dit te bewerkstelligen.   

 

Ik heb het vaker gezegd: DVO zijn we met elkaar! 

 

Rest mij als laatste iedereen een super seizoen toe te wensen met vooral heel erg veel plezier. Tot ziens in de zaal. 

 

Van de Voorzitter, namens het Bestuur, 

Bas, Edwin, Gabrielle en Raymond 
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 Korte samenvatting ALV 19 september jl. 
 

Afgelopen 19 september was weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, dit keer wat eerder in het jaar dan normaal. Re-
den hiervoor is dat wij vinden dat vóór het seizoen echt begint, iedereen moet weten waar hij aan toe is en omdat er veel te 
bespreken was. De opkomst was goed, bedankt allen voor jullie betrokkenheid en aanwezigheid. 
 
Ik kan als eerstejaars voorzitter melden dat het een bewogen jaar is geweest. Er is het nodige gebeurd en veranderd. Afgelo-
pen jaar heb ik gelukkig veel informatie en feedback mogen ontvangen. Mijn dank hiervoor en mijn vraag is om dit ook te blij-
ven doen. Laat ik stellen dat alles wat wij als bestuur en andere vrijwilligers in welke hoedanigheid dan ook doen, het uit-
gangspunt om DVO beter te maken voor ogen heeft. Heb je opmerkingen of tips, laat ze vooral horen. De inzet van vrijwil-
ligers is groot en die moeten we blijven waarderen. Daaraan gekoppeld moeten we als vereniging rust en gemoedelijkheid 
uitstralen en open communiceren. Een open communicatie lijkt mij zeer belangrijk en zou ook graag zien dat wij zo met elkaar 
omgaan. 
 
Allereerst ben ik meer dan blij jullie te mogen mededelen dat de ALV heeft ingestemd om Koos Kegel toe te voegen aan onze 
lijst met Ereleden. Dit als bedankje in verband met zijn grote inzet voor de vereniging. Nogmaals hartelijk gefeliciteerd Koos 
met de benoeming en hartelijk dank voor je inzet.  
 
Verder ben ik verheugd jullie mede te delen dat het bestuur weer compleet is. Huib Sack is gestopt als Penningmeester en we 
hebben een in onze ogen geschikte kandidaat gevonden in Edwin de Lange.  
Na vorig jaar was er ook een vacature voor Secretaris. Raymond Spermon heeft deze taak het afgelopen jaar vervuld als inte-
rim Secretaris. Vanaf heden is Raymond volledig als Secretaris werkzaam, waar ik ook hartstikke blij om ben.  
Hierdoor was er een gat ontstaan als Algemeen lid. Gelukkig hebben wij Gabrielle van Boven kunnen strikken om deze plek 
op te vullen, wat het totale aantal bestuursleden weer naar 5 brengt.  
 
Na de extreme contributieverhoging van afgelopen jaar, ben ik blij te kunnen mededelen dat we dit jaar een ruim positief saldo 
hebben behaald. De grootste verdiensten gaan hierbij uit naar Raymond! Hij is zeer intensief bezig geweest om met de TC de 
zaalhuur zo optimaal mogelijk te benutten. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen. Wel hebben we besloten de contributie met 5% 
te verhogen, om niet over een paar jaar in dezelfde situatie te komen als vorig jaar het geval was waardoor er een verhoging 
nodig was van 20%.  
 
Gelukkig hebben we ook voor alle andere openstaande vacatures vrijwilligers gevonden. Zo kunnen we onder andere hard 
aan de slag met het Laningtoernooi. Is de Sponsorcommissie weer zo goed als volledig bezet en hebben we een nieuwe Zaal-
dienstplanner.  
 
iedereen bedankt voor de inzet! 
 
Roydon 
 

De recreanten van DVO ! 

 
Onze trainer Leo vroeg me om een stukje over ons te schrijven voor de Whoemm! Leuk verzoek, maar ja, wat wil de lezer we-
ten?  
 
 
-Dat we een gezellige groep mensen zijn? 
-Dat we getraind worden door onze enthousiaste Leo Stam? 
-Dat we op dinsdag trainen in de Boogerd? 
-Dat we om 20.00 willen beginnen? 
-Dat dat meestal later wordt omdat we staan te kletsen? 
-Dat we 3 competitie spelende teams hebben? 
-Dat we gemengd spelen, met minimaal 3 vrouwen?  
-Dat we graag bij elkaar invallen? 
-Dat we onze wedstrijden altijd door de week spelen? 
-Dat onze thuiswedstrijden op vrijdag in het Paradijs zijn? 
-Dat we in december altijd een oliebollentoernooi houden waaraan iedereen mag meedoen? 
-Dat we dit ook proberen in juni? 
Waarschijnlijk wisten de meeste mensen dit al.  
Wat niet iedereen weet: Iedereen mag mee komen trainen! Of je kunt volleyballen of niet, je bent echt van harte welkom! 
 
Een vriendelijke groet, 
Agaath van Bennekom 
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Teams in de picture: Meiden B1 en B2 

 
Dit keer niet één, maar twee teams in de picture, aangezien deze twee nieuw opgerichte teams onmogelijk los van elkaar ge-
zien kunnen worden. Zonder de B2 namelijk geen B1 en omgekeerd. Omdat het niveau van alle meiden dicht bij elkaar ligt, 
trainen beide teams twee keer in de week samen. Oorspronkelijk zou dit met 14 meiden zijn, maar door opzeggingen zijn er 
nog 11 overgebleven. Niet genoeg voor twee teams zou je denken, maar door een strakke planning, goede afspraken en bo-
venal de inzet van begeleiding en speelsters, is het gelukt om twee teams te handhaven. Dit betekent dat een aantal meiden 
een dubbele competitie gaan spelen en een aantal talentvolle speelsters uit de C de kans krijgen om mee te trainen en in te 
vallen bij de B2. Positieve aan dit verhaal is dat iedereen dit seizoen veel speeltijd zal krijgen, waardoor de ontwikkeling naar 
verwachting extra hard zal gaan. Op het moment van schrijven zitten we een kleine week voor de start van de competitie en zit 
de voorbereiding erop. Beide teams hebben het eigenlijk boven verwachting gedaan. Voor het overgrote merendeel van de 
speelsters is het spelen in een systeem volledig nieuw en ook de vaste posities in het veld is voor de meesten onbekend ter-
rein. Desondanks ziet het spel er bij vlagen al heel verzorgd uit en is de progressie, in dit korte tijdsbestek, enorm. Hoewel de 
resultaten voor beide teams van ondergeschikt belang zijn, waren ook deze in de voorbereiding goed te noemen. De B2 wist in 
een oefendriekamp tegen Intermezzo en VC Wik twee keer gelijk te spelen en in een oefenwedstrijd tegen Spirit met 4-0 te 
winnen. De B1 zette daar in een oefendriekamp een overwinning en een gelijkspel tegen respectievelijk Next Volley Dordrecht 
en Apollo tegenover, om vervolgens in de laatste oefensessie met 3-2 te winnen van HLB van Daal/DS, waarvoor het afreisde 
naar Den Dungen. Kortom, tot nu toe gaat het lekker en iedereen kijkt dan ook reikhalzend uit naar de competitie. Doel is om 
als individu en als team(s) zoveel mogelijk te groeien en progressie te boeken. Dit moet echter wel gepaard gaan met veel ple-
zier en enthousiasme. Als dit lukt, dan zullen de goede resultaten automatisch volgen. 
 
Om iedereen een indruk te geven hoe beide teams eruit zien, willen we graag van deze gelegenheid gebruik maken om alle 
betrokkenen voor te stellen. Allereerst de technische staf: 
 
Robin van Helden 
Trainer/coach van beide teams. Loopt sinds zijn 6

e
 jaar al in het volleybalwereldje rond en geeft inmiddels zo’n kleine 20 jaar 

training aan jeugdteams. Kiest er heel bewust voor om jeugdtrainer te zijn, omdat hij het opleiden van talenten het allerleukst 
vindt. Gaat zijn 2

e
 seizoen in als trainer/coach van DVO en zit sinds enkele maanden ook in de TC. Is veeleisend naar zijn 

speelsters toe, maar wel altijd met reële doelstellingen en veel positivisme. Kijkt uit naar een leerzaam, succesvol, maar bo-
venal natuurlijk zeer gezellig seizoen. 
 
Nienke van Bennekom 
Assistent trainer/coach van beide teams en zus van Lieke. Trainde vorig seizoen nog onder Robin, maar staat nu aan zijn zijde 
om te helpen de meiden beter te maken. Is zelf heel allround, want kan uitstekend passen en aanvallen, maar is tevens een 
prima spelverdeler. Zij kan de meiden zodoende alle facetten van het volleybal bijbrengen. Speelde vorig seizoen nog met drie 
van de meiden samen, dus het zal even wennen zijn om hen nu training te geven. Nienke is echter zonder enige twijfel een 
aanwinst voor de technische staf. 
 
Marco Ebink 
Teamleider van de B1 en vader van Isa. Heeft vorig jaar al ervaring opgedaan als teamleider, dus weet inmiddels precies hoe 
het werkt. Moet wel pendelen tussen de volleybal van zijn dochter en de voetbal van zijn zoon, maar als het enigszins kan is 
hij van de partij en schroomt hij niet om de meiden luidkeels aan te moedigen. Is weliswaar klein van stuk, maar laat u niet 
misleiden. Deze man is groots in zijn daden. Benieuwd naar deze charismatische man? Uiteraard is hij regelmatig te bewonde-
ren in de zaal, maar u kunt tevens iedere werkdag om 8.45 uur kennis met hem maken bij de bushalte ter hoogte van Poort-
wijk. 
 
Judith Dorrestijn 
Teamleider van de B2 en moeder van Daniëlle en Naomi. Heeft maar liefst 4 dochters, die allemaal op volleybal zitten. De za-
terdagen zijn voor haar dan ook een race tegen de klok om zoveel mogelijk dochters aan te kunnen moedigen. Ondanks deze 
drukte, heeft Judith toch tijd vrij weten te maken om alle randzaken omtrent de B2 te regelen. Dit doet zij zeer adequaat en 
duidelijk. Alles is dan ook strak geregeld, zodat de meiden zich alleen maar op het volleybal hoeven te richten. Haalde wel op-
gelucht adem toen de poule-indeling bekend werd en bleek dat de uitwedstrijden niet verder zijn dan een half uur rijden. Een 
tripje naar bijvoorbeeld Capelle aan den IJssel vindt zij namelijk al een behoorlijke reis. 
 
Tot zover de technische staf. Hoewel deze staat als een huis, zijn het uiteindelijk natuurlijk de meiden die het iedere week 
moeten laten zien. Om hen draait het en zij verdienen stuk voor stuk dan ook een uitgebreide introductie: 
 
Daniëlle Dorrestijn 
Dochter en zus van, maar tevens aanvoerder van de B1. Deze passer/loper is de oudste van het hele stel en dat is goed terug 
te zien in het veld. Met haar ‘ervaring’ is ze een enorm rustpunt in de passing en verdediging. Hiermee laat zij de speelsters 
om haar heen, en dus het team, beter functioneren. Op de moeilijke momenten kan de set-up bovendien altijd naar buiten, 
want ook in de aanval heeft ze grote stappen gemaakt en wordt ze steeds stabieler. Moet altijd oppassen dat ze niet teveel 
onder de bal doorloopt, maar zolang ze dit in de gaten houdt, is ze moeilijk te stoppen. Kortom, een onmisbare kracht voor de 
B1. 
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Isa Ebink 
Dochter van en reserve-aanvoerder van de B1. Is van de libero positie naar de spelverdeling gegaan en lijkt zich moeiteloos 
aan te passen. Alsof ze het spel al jaren verdeelt, voorziet ze haar aanvallers van heerlijke set-upjes. De verwachting was dat 
de overgang naar een nieuwe positie voor de nodige aanpassingsproblemen zou zorgen, maar eigenlijk is hier nauwelijks 
sprake van. Isa is een slimme speler, die snel weet wat van haar verwacht wordt en dit vervolgens ook kan vertalen naar de 
praktijk. Door de snelle aanpassing van Isa, is er in het veld veel rust en dit maakt dat we sneller stappen vooruit kunnen zet-
ten in het verfijnen van het spel. Isa hoeft maar één ding te doen en dat is haar gouden handjes laten spreken dit seizoen. 
 
Lieke van Bennekom 
Jawel, zusje van. Heeft vorig jaar, net als Daniëlle en Isa, (noodgedwongen) in de A gespeeld en is daarmee, net als eerder 
genoemde meiden, één van de sterkhouders in de B1. Speelt over het algemeen op de diagonaal, maar kan tevens als pas-
ser/loper uit de voeten. Bezit, voor zo’n jong meisje, al een hoop power en heeft met haar service en aanval dan ook een 
sterk wapen in huis. Aandachtspunt voor Lieke is haar aanloop. Als ze deze consequent goed blijft uitvoeren en ook hoger 
gaat springen, dan is ze in de aanval nauwelijks te houden. We verwachten dan ook dat Lieke dit seizoen veel rake klappen 
gaat uitdelen. 
 
Marit van Driel 
Komt over van de A2 en gaat pas haar tweede volle seizoen in. Het is ongelooflijk welke stappen Marit in dit korte tijdsbestek 
heeft gemaakt. Gaat voor het eerst de middenpositie bekleden en haar lengte komt hierbij goed van pas. Als ze iets minder 
bescheiden wordt en wat feller in haar aanloop, dan is het een kwestie van tijd voordat ze iedere midden blokkering angst 
inboezemt. De grootste winst is waarschijnlijk te behalen in haar service. Bovenhands is deze vaak nog te onzeker, maar op 
de trainingen wordt hier hard aan gewerkt. Vermoedelijk duurt het slechts nog enkele weken voordat deze stabiel genoeg is 
om menig passlinie onder vuur te nemen. Als Marit aankomend seizoen net zoveel stappen kan zetten als vorig seizoen, dan 
gaan we heel veel plezier aan haar beleven. 
 
Merel de Lange 
Doet haar naam eer aan, want ondanks haar jonge leeftijd heeft zij behoorlijk wat lengte. Dat is een aangename bijkomstig-
heid, want lengte is vrij zeldzaam in beide teams. Aanvallend is Merel daardoor iemand om rekening mee te houden, maar ze 
kan veel meer. Heeft een hele stabiele passing en kan daarnaast op meerdere posities uit de voeten. Zo heeft Merel in de 
voorbereiding als passer/loper gefungeerd, heeft ze op de diagonaal gestaan en zelfs, zeer verdienstelijk, de middenpositie 
bekleed. Op alle posities is ze stabiel en heeft ze bovendien heel veel inzet. Deze inzet blijkt ook wel uit de opkomst van Me-
rel, die eigenlijk nooit verstek laat gaan. Voor de trainers een heerlijke speelster om mee te werken. Zal haar kunsten in zowel 
de B1 als de B2 gaan vertonen. 
 
Sanne de Jong 
Is de jongste van de hele groep, maar dat is niet terug te zien in haar spel. Heeft een ijzersterke passing en is in het achter-
veld ook nog eens vliegensvlug. Heeft daarnaast een dijk van een service en deelt rake klappen uit op de buitenkant. Gaat 
hopelijk nog ietsje groeien, zodat ze de bal nog hoger kan gaan pakken, maar door haar sprongkracht kan ze de bal nu al flink 
naar beneden slaan. Heeft onmiskenbaar veel talent, maar zal daarnaast ook hard moeten blijven werken om haar potentie 
optimaal te benutten. Dit seizoen staat plezier maken en veel spelen voorop. Dat laatste komt sowieso goed, want Sanne 
speelt haar wedstrijden zowel bij de B1 als de B2. 
 
Savannah Kanters 
Behoort tot de minderheid van de speelsters die lengte heeft. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Savannah haar wedstrijden 
op het midden speelt. Moet nog leren hoe ze haar lengte (en sprongkracht) optimaal benut, want nu pakt ze bal nog vaak te 
laag. Desalniettemin kan ze rake klappen uitdelen en beschikt ze bovendien over een goede blokkering. Ook Savannah 
speelt zowel bij de B1 als de B2 en omdat de middenpositie dun bezaaid is, kan ze veel spelen. De verwachting is dan ook 
dat ze snel heel veel progressie gaat boeken. Leuk om te zien is dat Savannah het nieuwe systeem als één van de eersten 
onder de knie heeft en niet schroomt om haar teamgenoten, daar waar nodig, op hun plek te zetten. 
 
Kyara Ebels 
Is behoorlijk allround, maar heeft in de voorbereiding over het algemeen op het midden gespeeld en dat doet ze naar alle te-
vredenheid. Sommige meiden die tegenover haar staan zijn wel een kop groter, maar dat weerhoudt Kyara er niet van om 
haar puntjes mee te pakken en zelfs deze meiden af en toe af te blokken. We zijn druk bezig, zowel in de service als in de 
aanval, om Kyara niet onder de bal, maar tegen de bal te laten slaan. Dit wordt met de week beter en de klappen worden dan 
ook met de week harder. Kyara is in ieder geval heel solide, zal nooit zomaar een bal uitslaan, maar altijd een oplossing zoe-
ken. Dat is een groot goed, want hiermee is ze vaak heel belangrijk voor haar team. Ook Kyara gaat dit seizoen reuzenspron-
gen maken, zonder enige twijfel. Dit doet zij in de B1 én de B2. 
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 Manouk Bijl 
Eén van de allerjongsten, maar zeer zeker ook getalenteerd. Mag in de B2 het spel verdelen en daarnaast de aanvoerdersband 
dragen. Manouk is een geboren spelverdeler. Waar de bal ook naartoe moet, iedere bal is even zuiver. Heeft nog wel moeite 
met het systeem, maar dit is slechts een kwestie van tijd. Het wordt nu al iedere week beter, dus in de competitie zal dit nauwe-
lijks meer een issue zijn. Heeft in drie weken voorbereiding haar service ongelooflijk verbeterd en zo wordt Manouk een steeds 
completere speler. Naast dit alles is Manouk ontzettend leergierig en is haar altijd aanwezige vrolijkheid erg aanstekelijk.  
Naomi Dorrestijn 
Dochter en zusje van en één van de vier gezusters. Mag, net als Manouk, het spel verdelen in de B2 en is daarnaast reserve-
captain. Is een rustig persoontje, neemt alles nauwkeurig in zich op en laat vervolgens zien hoe goed ze kan spelen. Heeft in 
een paar weken tijd het spel verdelen al heel aardig onder de knie gekregen. Slaat geen positie over en bedient op die manier 
dus al haar aanvallers. Dat is niet iets wat alle beginnende spelverdelers van nature doen, maar Naomi wel. Niet alleen een set-
up geven, maar echt het spel verdelen. Mag nog wel iets beweeglijker worden, maar misschien kan ze daarvoor in de leer bij 
haar oudere zus. Vast staat in ieder geval dat we hier wederom met een getalenteerde speelster te maken hebben. 
 
Leanne Aleman 
Last but not least hebben we Leanne. Zij maakt de grootste stap van iedereen, want komt over vanuit de C2 van vorig seizoen. 
Ze houdt zich echter heel goed staande en liet in de laatste oefenwedstrijd zien het niveau van de B2 uitstekend aan te kunnen. 
Zal voornamelijk fungeren als passer/loper, hoewel ook andere posities niet uit te sluiten zijn. Heeft een goede passing en 
scoort met bekeken klapjes ook haar punten. In de aanval en service zijn de grootste stappen te maken, dus hier zijn we op de 
trainingen druk mee bezig. Tot nu toe doet Leanne het echter uitstekend en lijkt ze zich moeiteloos aan te passen aan het 
hogere niveau. Dat is alvast ontzettend knap. 
 
Na dit voorstelrondje rest ons nog één introductie. Beide teams beschikken namelijk over een heuse kledingsponsor. Dit sei-
zoen zal de naam van Waterman Installatietechniek uit Oud-Beijerland op de tenues prijken. Waterman verzorgt totaaloplossin-
gen als het gaat om installatiewerkzaamheden. In de dagelijkse praktijk betekent dit dat ze retailers adviseren over technische 
installaties en deze vervolgens ontwerpen, realiseren en beheren. Wij zijn Waterman dankbaar dat ze de meiden in het nieuw 
hebben gestoken en danken ook Dave Dorrestijn, werkzaam bij Waterman en man en vader van, die deze sponsoring namens 
Waterman heeft geregeld. 
 
Alles staat in de steigers om er een meer dan fantastisch seizoen van te maken. Een gemotiveerde technische staf, leergierige 
en talentvolle speelsters, enthousiaste ouders, een strakke planning en een eigen kledingsponsor. Menig seniorenteam heeft 
het een stuk minder voor elkaar. Aankomend weekend begint voor beide teams de competitie. De B2 speelt om 13.00 uur uit in 
Handinxveld-Giessendam tegen OKK’70 en de B1 speelt om 17.00 uur thuis tegen Forza Schouwen-Duiveland. Het gaat einde-
lijk beginnen, we hebben er zin in! 
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Jeugdkamp 2018 in Baarle-Nassau 

 
De kampshirts zijn gesponsord door de Scootershop. Wat zijn ze gaaf geworden! Die gaan we veel terugzien tijdens de trainingen! 

 

Eind mei was het weer zo ver: De DVO-jeugd mocht op kamp, dit jaar naar Baarle-Nassau. 

De Kampleiding heeft wederom enorm genoten van de kids (hopelijk ook andersom). 

Na een kennismaking op de vrijdagavond hebben we in groepjes op elkaar gejaagd tijdens het “Jachtseizoen” spel: 

Veel gelopen, veel gekletst, elkaar nog beter leren kennen. Daarna natuurlijk gezellig wat drinken bij het kampvuur en 

op tijd naar bed… ☺.  
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Een korte zaterdagnacht en dan de laatste, wederom warme, zondag. Opruimen en het bos in: “Stratego” spelen, nog 

zo’n klassieker. Helaas dacht het weer daar anders over. Een zeer hevig onweerbui brak los. Gelukkig was iedereen 

snel veilig in de tent en het paviljoen (jawel, zeer chique Kamphuis) toen de bliksem pas echt hevig en dichtbij was! 

Een spannend einde van een zeer gezellig kamp. Geen incidenten en heel veel lol. Wij zijn blij en hebben alweer zin in 

volgend jaar.  

Groetjes van de Kampleiding 

 

Zaterdag begon met een heerlijk ontbijt, verzorgd 

door Albert Heijn en de Verse Bakker Van Der 

Linden: hartelijk bedankt, het was heerlijk. En 

met de extraatjes van het Roparun team 222 

hadden we met recht een mooi aanbod aan drank 

en eten voor onze deelnemers! 
  

Ingesmeerd tegen de felle zon hebben we 

een heerlijke ochtend gehad met eerst 

“Spullenbingo” en daarna het hilarische “de 

jongens tegen de meisjes” in de tent. Kim 

probeerde een tafel doormidden te koppen, 

of toch alleen een ei? Het publiek was ge-
weldig! Evenals de jongens en meiden die 

het aandurfden het podium te betreden! 

Een enorm succes wat ons betreft. 

 

 

Na de lunch: “Survivallen”. Rondom de vijver was 

er veel spektakel en in een hoekje schoten som-

mige dames gewoon met een buks in de 10 pun-

ten, toch Sanne? 

Volledig onder het kroos (ik denk dat we de op-

dracht beter uit hadden moeten leggen) kwam de 
hele bende het bos weer uit. 

Even lekker “Buikschuiven” op de groene 

zeepbaan om weer fris en fruitig aan het 

diner te kunnen aantreden. Waarbij we dan 

Certeca hartelijk bedanken voor de bijdrage 

aan de boodschappen en NewIds voor de 

karaokeset: 
Een enorm succes! Talent ontdekt? Nou…Ik 

zou het bij volleybal houden maar lol en lef: 

tonnen! 

 

 

  

Voor de karaoko hadden we eerst nog “Levend 

Cluedo” waarbij een moord opgelost moest wor-

den. Wie van dit zooitje ongeregeld zou het nu 

toch gedaan kunnen hebben? Ondervragingen in 

het bos, wat hints hier en daar en jawel, de dader 
werd ontmaskerd! Het was toch onze Voorzitter in 

een niet zeer allerdaagse outfit. Mijn persoonlijke 

hoogtepuntje van het weekend☺. En dan natuurlijk 
nog het altijd leuke en niet weg te denken: 

“Sokkenspel”! 
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Bekerfinale H1 
Eind vorig seizoen, het is al even geleden. Op 12 mei was het dan zo ver. DVO Heren 1 stond in de bekerfinale in Capelle 
tegenover VC Asterix. Een, voor ons, onbekende ploeg uit Maasbree die stijf bovenaan stond in de 1

e
 klasse poule van het 

zuiden en zoals jullie weten hadden wij een paar weken eerder ternauwernood de 1
e
 klasse plek veilig kunnen stellen door 

de PD wedstrijd tegen Dordrecht te winnen. Op papier dus een lastige tegenstander, echter de weg naar de finale toe was 
net zo goed niet simpel. In oktober zijn we begonnen tegen Forza uit de 2

e
 klasse waarna we door zijn gestoomd tegen Spi-

rit, Wik en Okk (allen 1
e
 klasse). Waarbij genoemd mag worden dat Spirit en Okk beide meededen om de bovenste plekken 

in de poules A en B.  

In het langste seizoen ooit van DVO Heren 1 (28 wedstrijden) begon het eerste herenteam niet goed aan de wedstrijd. Het 
was behoorlijk warm in de zaal en al snel werd duidelijk dat de tegenstander niet voor niets kampioen van de 1

e
 klasse was 

geworden. Veel ballen werden afgemaakt door de scorende diagonaal van Asterix waar DVO geen antwoord op kon geven. 
Met 11 man sterk kwam DVO te kort om het Asterix ook maar enigszins lastig te maken. In de tweede set kwamen de heren 
nog dichtbij echter kon het geen vuist maken tegen het sterk spelende Asterix.  

Toch hebben we enorm genoten van de finale en vooral van alle leden die ons hebben aangemoedigd, het hele seizoen 
lang! Komend seizoen hopen we jullie weer te vermaken en hebben we de aanmoediging van het publiek hard nodig, alvast 
dank daarvoor!  

Tot in ’t Paradijs,  

Namens Heren 1 
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Hoeksche WaardPas! Een erg leuk initiatief!  
Op vertoon van de HoekscheWaardPas ontvang je exclusieve voordelen bij 70+ ondernemers in de Hoeksche Waard, het 
aantal aangesloten ondernemers is alleen maar aan het groeien. De pas kost €29,95 per jaar en met deze pas krijg o.a. di-
verse kortingen en extraatjes waardoor je de pas snel terugverdient hebt.  

 

Mocht je als ondernemer dit nu lezen en deel willen nemen aan dit initiatief kan je ook terecht op de website 
www.hoekschewaardpas.nl.  

 

Wat dit voor voordeel heeft voor DVO? 

Per verkochte pas doneert de HoekscheWaardPas namelijk €5,- aan een vereniging en jij kiest welke! Jouw deelname is 
dus goed voor jou én goed voor de lokale samenleving. 

 

Stel je voor dat alle leden een pas aanschaffen en €5 doneren aan DVO, dat zijn een heleboel extra inkomsten en als je de 
HW-Pas goed gebruikt kost dit je helemaal niets! 

 

Hoe kan je een pas aanschaffen? 

Kijk op www.hoekschewaardpas.nl voor meer informatie en denk aan DVO wanneer je de pas besteld (zet in het aangege-
ven veld “Volleybalvereniging DVO Oud Beijerland” en alles komt goed). 

 

Alvast heel hartelijk bedankt, 

 
Roydon 

https://www.hoekschewaardpas.nl
https://www.hoekschewaardpas.nl
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CMV niveau 6: traint samen met de C meiden op dinsdag bij Mark en zijn hard aan het werk om straks samen te gaan met de C-
meiden. 

CMV niveau 5: Mirte en Lisette geven training aan 13 kinderen op donderdag, 5 jongens en 8 meiden. Hiervan spelen er 8 com-

petitie, 4 jongens (niveau 5.1) en 4 meiden (niveau 5.2). 5 kinderen zijn nog niveau 4, maar trainen mee, omdat ze niet op di

dag kunnen.  

CMV niveau 3/4: Dit seizoen zijn we met 5 cmv’ers begonnen op de dinsdag, inmiddels hebben we 12 kanjers die iedere 

week trouw komen trainen. Bijna allemaal zijn ze niveau 3, sommigen zitten ertegen aan, anderen bijna klaar voor ni-

veau 4. Heel leuk om te zien dat ze het bij het eerste toernooi gelijk al een aantal wedstrijden hebben gewonnen, dat be-
looft wat voor de volgende toernooien. 

CMV niveau 1/2: Helaas hebben we op dit moment geen trainingsmogelijkheid voor niveau 1 en 2, leeftijd 5, 6 en 7 jaar. 

We zouden heel graag een training starten voor deze kinderen.  

OPROEP!: Heb je ideeën voor deze leeftijdsgroep, een uurtje tijd in de week en zin om de jongste jeugd van DVO op te 

leiden, weet je iemand of wil je het samen met iemand doen? Geef dit dan aan bij de TC. Wij gaan dan samen met jou kij-

ken welke tijden er beschikbaar zijn en wat je nodig hebt om deze groep te trainen. (kan eventueel ook op zaterdagoch-
tend). Wij kunnen dan gaan ledenwerven voor de groep en starten na de kerstvakantie. 

Barbara de Jong 

CMV ! 
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 Kalender activiteiten 
 4 december Sinterklaas 
22 december   beker Jongens C Vocon 
 2 januari ’19    NOJK  Meiden B 

 

Uitbreiding Voconlijn. 
 

Ook dit seizoen blijft bij de jongens de Voconlijn intact. 

Naast Jongens B1 en C1 is er uitgebreid met een Jongens C2. 

 

Vanuit DVO zitten daar Max den Boer, Steven de Jong en Pascal Reinaard in. 

Vanuit Apollo Tein vd Lagemaat, Timo Kramp, Mathijs Langerak en Jordi Buik. 

 

In de volgende Whoemmm zullen zij zich voorstellen. 

 

Koos Kegel Ere lid DVO ! 

 

 

UIT DE KRANT !! 

De 64-jarige Koos Kegel is tijdens de algemene ledenvergadering benoemd tot erelid van volleybalvereniging DVO. Het bestuur 
van de club zette de verraste Oud-Beijerlander gisteravond onaangekondigd in het zonnetje, als blijk van bijzondere waardering 
voor alles wat hij voor de club doet en heeft betekend. 

Volgens voorzitter Roydon Filee behoort Kegel tot het type onmisbare vrijwilliger. Iemand waar de club op kan bouwen en leunen. 
,,Sommige leden zijn al lang lid van DVO en doen daarom ook al flink wat jaren vrijwilligerswerk voor de club. Koos is zo'n lid. Hij 
is iemand waarbij DVO echt in het bloed zit. Sinds zijn zeventiende speelt hij hier al en hij is altijd wel met iets voor de vereniging 
bezig." 

Kegel heeft zich in tal van functies voor de club ingezet. Zo nam hij deel aan het bestuur, de jeugdcommissie, de technische com-
missie en de kledingcommissie. Ook was hij trainer van verschillende teams. ,,En we hopen nog lang gebruik van zijn ervaringen 
en adviezen te kunnen gebruiken", aldus de preses. 


