
1      DVO  

 

                               Editie 1, 

Reuniedag groot succes !  

Van de voorzitter     2 De makers van dvodames1.nl   3 Het bestuur 4-6 
 

                                        

VOCON  13-14 
Dames 1 in the picture 11 Familie uitje  12 

          Editie 11, april 2016 

Op internet is via de diverse ‘’DVO-media’’ al uitvoerig geschreven en bericht over 19 maart j.l. Voor foto’s e.d. verwijzen 
wij dus graag naar onze site en Facebook.  

 

De jubileumcommissie en het bestuur willen graag alle vrijwilligers, sponsors, deelnemers en andere geïnteresseerden 
hartelijk danken voor het mede mogelijk maken van deze fantastische dag die nog lang herinnerd zal blijven worden. 
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Beste Whoemmmm lezers, 

 

Welkom bij deze nieuwe editie. 

De maand Maart zit er op en mag gerust gezien worden als een intensieve maand. 

 

Hoogtepunten waren natuurlijk 17 en 19 maart met respectievelijk de uitwedstrijd van Dames 1 tegen De Burgst en de 
Jubileumdag. 

 

Aan deze laatste is anderhalf jaar van voorbereiding aan vooraf gegaan. Het heeft een aantal mensen binnen de vereni-
ging erg veel extra vrije tijd gekost, maar het was geweldig. Ik heb het al uitgesproken op de dag zelf, maar voor al deze 
mensen nogmaals complimenten. Top georganiseerd! 

 

Voorafgaande aan de Jubileumdag hebben daarnaast vele mensen zich ingezet om op Hoeksche Waard TV, Radio 
Hoeksche Waard en door middel van een uitgebreid interview door Jasper van Everdingen, reclame te maken voor DVO 
en het Jubileum. Er was dus enorm veel media aandacht voor deze bijzondere dag. 

 

Het begon met een super spannend Glow in the Dark toernooi voor de allerkleinsten. Dit was echt leuk. Zo leuk dat de 
volwassenen het volgend jaar ook willen en ik heb al gehoord dat men dan in spraakmakende kostuums zal komen. Ik 
ben benieuwd.  

 

Daarna een geweldige clinic van Saskia van Hintum. Wat een energie en wat een gedrevenheid om de jeugd in korte tijd 
zoveel mogelijk wat extra techniek en meer inzicht bij te brengen. Saskia was zo enthousiast dat het voor Wim Glaubitz, 
ondanks zijn casual outfit, onmogelijk bleek om te blijven kijken….. 

 

Gedurende de hele dag vooral veel lachende gezichten gezien, en een enorme chemie tussen de oud leden tijdens het 
reunie toernooi. Dit toernooi heeft ongetwijfeld bij een hoop mensen tot fikse spierpijn geleidt, maar dat was vast de moei-
te waard. Prachtig om te zien allemaal. 

 

Extra leuk was dat Burgemeester Tigelaar de felicitaties namens de gemeente Oud-Beijerland kwam overbrengen op 
voorwaarde dat hij zelf mee mocht doen aan het toernooi. Wij zijn benieuwd of het er tijdens de vergaderingen in het Ge-
meentebestuur net zo fanatiek aan toegaat . Ard Kramer bracht de felicitaties over namens de NEVOBO en wist te mel-
den dat DVO ouder is dan de bond zelf. 

 

Deze dag werd maar weer duidelijk waar DVO voor staat, een vereniging voor alle leeftijden en alle niveau’s.  

Het afsluitende feest werd tot in de late uurtjes gevierd door vele mensen waarna iedereen moe en voldaan naar huis 
ging.  Over de uitwedstrijd van Dames 1 op 17 maart is ook al heel veel geschreven en gezegd, verderop in deze 
Whoemmm ook nog een supportersverslag van ook dit uiteindelijk bijzondere evenement. 

 

Kortom de maand Maart was intensief, maar DVO is op veel manieren positief in het nieuws geweest. Daar moeten we 
van genieten en op voortborduren. Dat gaat ons zeker lukken met zoveel inzet van onze mensen.  

 

Veel leesplezier en tot de volgende keer. 

 

Sportieve groeten, mede namens Erwin, Huib, Raymond en Martin, 

 

Alphons  

  

 

 

 

VAN DE VOORZITTER 
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De mannen achter DVODAMES1.nl 

 
DVODames1.nl, wat begon als een geintje is werkelijkheid geworden dit jaar. Als de partner van Sanne Kegel en 
als de partner van Maaike Kegel (eh Kraaijeveld) hadden we het er vaak gekscherend over. Als iedereen weer 
terug zou komen op het oude nest dan zouden wij wel de 'managers' worden. Nou spelen de drie Kegels, de 
dochters Hommels en mevrouw Groeneveld-Plomp (beterschap!) op dit moment in Dames 1 dus maakte belofte 
schuld. Een website bouwen of een leuke poster maken dat deden we wel vaker (Ruben is webmaster van zijn 
basketbalclub en Michiel webmaster van website van school). En volleybal hebben we in de loop van de jaren 
ook wel een klein beetje verstand van gekregen als basketballers. Maar af en toe wordt het wedstrijdverslag nog 
wel eens gecorrigeerd, want er zijn geen kwarten en het heet geen assist!  We vinden het leuk dat de site en de 
Facebook zo vol enthousiasme zijn ontvangen. Waar we eerst al blij waren met 25 likes op de Facebook pagina 
gaan we nu al richting de 200! Maar het belangrijkste is natuurlijk dat de Dames de beker winnen, want dan ko-
men de coaches eindelijk aan het woord op video aldus Paul. En dat er gepromoveerd gaat worden, want dat 
verdienen de dames. Mocht je nog niet van de website af weten? Kijk dan op www.dvodames1.nl of op onze 
Facebook. 
  
Groeten, 

 

Michiel & Ruben 

http://www.dvodames1.nl
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 COMMISSIE UITGELICHT:  
Bestuur 

 

Erwin vd Berg en Martin Kooiman draaien al resp 3.5 en 4.5 jaar mee. Alphons, Huib en Raymond zijn nieuw in het bestuur. Alle 
5 de bestuursleden stellen zich hierbij voor: 

Hallo leden van DVO, 

 

Wat leuk dat wij ons nog even op deze manier aan jullie kunnen voorstellen. 

 

Sinds ik voorzitter ben geworden heb ik natuurlijk al veel contact gehad met een aantal mensen binnen de vereniging, maar is 
het nog niet mogelijk geweest om iedereen te leren kennen. Ik hoop dat dat alsnog gaat gebeuren, maar gezien het feit dat we 
nogal met velen zijn kan dat nog wel even duren. Ik hoop niet dat jullie dat erg vinden. Mocht dat wel zo zijn spreek me dan ge-
woon aan. Dat stel ik op prijs. 

Wie is nu jullie voorzitter, daar is dit artikel eigenlijk vooral voor bedoelt. Ik ben dus Alphons, 46 jaar geleden in Woerden gebo-
ren en daarna daar ook opgegroeid. Ondertussen ben ik getrouwd met Nathalie en hebben we drie zoons : Youri, Xander en 
Tygo, en zijn we 12 jaar geleden in Oud Beijerland komen wonen.  

 

Dankzij mijn favoriete oom, waar ik in mijn jeugd regelmatig logeerde, en welke volleybaltrainer was bij VSTS in Bodegraven 
ben ik enthousiast geworden voor het volleybal. Gelukkig was Woerden een echte volleybalstad en heb ik daar in de jeugd een 
aantal jaren fanatiek aan volleybal gedaan. Toen kon ik overigens nog behoorlijk goed meekomen, al twijfelen mijn huidige 
teamgenoten van Recreanten 3 daar natuurlijk openlijk over.  

 

Aangezien ik slagwerk ook als tijdrovende hobby had heb ik destijds een keuze moeten maken en ben gestopt met volleyballen 
toen ik 17 was. ( Dus teamgenoten, daar komt het door, het is gewoon erg lang geleden…… ) 

 

In de jaren daarna veel tijd in studeren en werken gestopt, en diverse andere sporten zoals zaalvoetbal, squash, en de laatste 
10 jaar vooral in fitness en thaiboksen. Eigenlijk van alles wel geprobeerd. Toen ik er door een paar blessures in korte tijd achter 
kwam dat ik toch een beetje te oud werd voor thaiboksen ben ik op advies van het gezin weer gaan volleyballen. Doordat mijn 
drie zoons al bij de vereniging zaten was de stap gauw gezet, en ik moet zeggen dat ik het weer erg leuk vindt om te doen.  Na-
dat Gerard, de vorige voorzitter, had aangegeven te stoppen werd mij gevraagd om daarover na te denken. Dat heb ik gedaan 
met als resultaat dat ik in November tijdens de ALV ben benoemd tot voorzitter. Ik ben me nog een beetje aan het inwerken, 
maar ook dat is leuk om te doen. 

 

In het dagelijkse leven ben ik verder ondernemer, ik heb samen met een compagnon een bedrijf in tegelwerken waar wij hele 
mooie werken en projecten voorzien van keramische tegels en natuursteen. Wij hebben daarvoor 15 tegelzetters in dienst die 
de werken uitvoeren. 

 

Ik hoop verder als voorzitter een bijdrage te kunnen leveren aan de groei en ontwikkeling van  DVO en daarnaast aan een goe-
de sfeer en goede onderlinge omgang binnen de vereniging.  Dat is iets wat ik enorm belangrijk vindt, en dat probeer ik ook ze-
ker te bewaken. 

 

Jullie weten nu iets meer van mij, maar mochten jullie vragen hebben of iets willen delen, spreek mij gerust aan. 

 

Ik wens jullie allemaal veel sportplezier bij DVO en wellicht tot gauw. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Alphons 
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Hiermee wil ik graag  gehoor geven aan de vraag om een stukje te schrijven voor de Whoemmm! 

Vooropgesteld; ik ben geen schrijver… 

Maar wie of wat ben ik dan wel? 

 

Om kort te gaan: Ik ben Huib Sack en sinds november 2015 ben ik opnieuw penningmeester van DVO. 

 

57 jaar geleden ben ik in Delft geboren en inmiddels ben ik ruim 33 jaar getrouwd met Erika, samen zijn wij de ouders van 3 inmiddels volwas-
sen kinderen. De jongste van die kinderen is er de oorzaak van dat ik mij al heel lang verbonden voel aan DVO. Dit is Lisette, momenteel spe-
lend in Dames 3, maar lang geleden begonnen bij Meisjes C. Lisette speelde nog bij de junioren (in Meisjes A) toen ik door Daan Vonk ge-
vraagd werd of de functie van penningmeester iets voor mij was en deze functie heb ik vervolgens ook op mij genomen, waarna ik 5 jaar bin-
nen het bestuur van DVO heb meegedraaid. Na die 5 jaar heb ik mijn functie overgedragen aan Linda Stok, die voor een jaar de functie heeft 
vervuld. Na dat jaar heeft Jean-Paul de Man de functie vervolgens van haar overgenomen. In de loop van 2015 heeft Jean-Paul echter aange-
geven dat hij wilde stoppen als penningmeester van DVO. Aangezien er geen andere kandidaten waren en ik mij toch nog steeds aan DVO 
verbonden voelde, heb ik mij (ondanks een feitelijk nogal drukke agenda) opnieuw kandidaat gesteld voor de ontstane vacature en bij de Alge-
mene Leden Vergadering van 4 november ben ik opnieuw tot penningmeester benoemd. 

 

Inmiddels is wel gebleken dat de combinatie van mijn werk als projectcontroller (als freelancer/ ZZP-er), daarnaast een studie die ik (ondanks 
mijn toch wel wat gevorderde leeftijd) heb opgepakt en daarnaast het penningmeesterschap van DVO en ook van het zangkoor waar ik zelf 
wekelijks in zing… Dat dit toch wat te veel werd van het goede. Door nu de studie een jaar op te schorten merk ik dat ik gelukkig weer wat 
meer ruimte heb gekregen. 

Ik vind het opnieuw en nog steeds mooi om als penningmeester van DVO te mogen fungeren en ik hoop hier nog wel een paar jaar mee door 
te gaan. 

Wellicht komen wij elkaar tegen in sporthal Het Paradijs, 

Vriendelijke groeten, 

Huib Sack 

 

 

In het kader van een voorstel rondje van het nieuwe bestuur zal ik proberen dat in het kort te doen. 

                                                             

In 1991 ben ik begonnen met volleyballen, nadat ik daarvoor 10 jaar bij OSV had gevoetbald. 
Volleybal lag mij toch beter dan voetbal.  Hield niet zo van de regen en kou. Na 1 jaar in Jongens B gespeeld te hebben, ging ik het jaar erna al 
naar de heren waarin ik uiteindelijk in de 2e klasse heb gespeeld.  Tot ongeveer een jaar of 4 geleden heb ik nog competitie gespeeld en train 
ik nu alleen nog met af en toe een wedstrijd. 
Vooral de lastige combinatie spelen en coachen deed mij besluiten te stoppen met de competitie. 

Als coach ben ik in 1994 begonnen met het invalbegeleiden van een C team.   Ik vond het wel leuk en ging hier mee verder. Vanaf  1995 ben ik 
ook training gaan geven aan een  D team. In de loop der jaren heb ik voornamelijk de D/E jeugd getraind en ben later de C jeugd erbij gaan 
doen .   Om mij binnen het trainingsvak meer te ontwikkelen heb ik in de achterliggende jaren mijn trainer A (2005) en CMV VT2 (2011) ge-
daan. 

Naast training geven vind ik het ook leuk om activiteiten te ontplooien. Jeugkamp, Meijel, Londerzeel, DVO toernooi  e.d. zijn een paar activitei-
ten waarmee vanaf 1996 mee ben begonnen. 
 
Op bestuurlijk en commissiegebied stapte ik in 1993 in de Jeugdcommissie (JC) om vervolgens in 2003 in de Technische Commissie (TC)  
verder te gaan en nu dan in het Bestuur. De periodes van JC en TC waren soms zwaar maar wel leuk.  De mindere kanten binnen de vereni-
ging is dan weer het verlies van dierbaren waarmee je samenwerkt zoals Ruud, Daan en Carla. 

En ja, naast volleybal heb ik toch ook nog vrije tijd om andere dingen (oa motorrijden, (ijs)karten) te doen. 

Ik hoop verder dat we als vereniging blijven groeien, maar ook met onze vrijwilligers, die heel belangrijk zijn hierbinnen  

Raymond  

Bestuur 
vervolg 
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Ik ben Erwin van den Berg en ben de secretaris van Volleybalvereniging DVO voor het 4e jaar. 
Ik ben begonnen in 2012 in het vorige bestuur samen met Gerard de Man als voorzitter, na een periode van 3 jaar heeft Gerard het stokje over-
gedragen via de leden aan Alphons, die heeft gevraagd mijn functie door te zetten. 
 
Mijn CV: 
Erwin van den Berg 
Geboren 11-02-1967 te Rotterdam. 
Getrouwd met Sandra van den Berg 
3 Kinderen, Kevin van den Berg (inmiddels Volley Zuid), Kimberley Meisjes B1 en Jeffrey jongens B1. 
 
Na jaren woonachtig te zijn geweest in Krimpen aan den IJssel waarbij ook gespeeld bij de daar behorende vereniging VC Krimpen. Ben ik in 
1991 verhuisd naar Capelle aan den IJssel om te gaan samenwonen  met Sandra van den Berg (DVO CMV nu). In 2001 ben ik gestopt als 
actief lid bij Krimpen om mij te gaan wijden aan mijn toenmalig eigen (schilders) bedrijf Plomp Oud-Beijerland., en zijn wij verhuisd naar Oud-
Beijerland. Kevin heeft nog een klein tijdje voetbal geprobeerd op zaterdagmorgen om 8.00uur in oktober en besloot om toch maar volleyballer 
te worden. We hebben hem bij DVO (CMV Carla Wijntje) ondergebracht en daarna zijn zowel Sandra als ikzelf en dus ook later Kimberley en 
Jeffrey besmet met het DVO virus. Na 2jaar Kevin supporteren zelf gaan meetrainen  bij de recreanten op maandagavond in het jaar 2007 . Na 
het eerste jaar in samenwerking met de trainer Koos Kegel besloten om een recreanten wedstrijd team te gaan opzetten dit werd een zo  groot 
succes dat er in dat eerste seizoen al 2 teams konden worden ingeschreven. Via de recreanten en de kinderen steeds verder bekend geraakt 
met de vereniging en er een goed gevoel bij hebbend. Na het 2e jaar recreanten benadert door toenmalig D3 om trainer/coach te worden later 
D3 en 4 en uiteindelijk nu D4. Ook deze periode kende diepte punten degradatie uit 2e klasse en via 2 kampioenschappen en veel gezelligheid 
2 teams in de 2e klasse waarbij helaas dit seizoen weer eindigt met een degradatie waarbij ik moet opmerken dat de Dames dit verlies waardig 
dragen en er uiteindelijk toch een leuk seizoen aan vast is geplakt. 
In 2012 is Gerard de Man benaderd (ook recreant geworden samen met mij en ook 1e lichting wedstrijdrecreant) om voorzitter te worden. Ge-
rard heeft mij toen gevraagd om secretaris te worden in zijn bestuur. Dit is mijn 4e jaar als secretaris en heb in mijn periode als bestuurder  Ups 
en downs meegemaakt. Voorop staat dat ik DVO nog steeds als een hele gezellige vereniging ervaar waarbij voor een ieder plaats is.  Mooiste 
moment als secretaris was het erelid maken van Carla Wijntje en persoonlijk dieptepunt haar overlijden en als bestuur te moeten overdragen 
aan overige leden. Ander mooi moment was het 70 jarige Jubileum waarbij wederom is gebleken dat DVO door de jaren heen een gezellige 
vereniging is en is geweest met hoge sportprestaties en minder hoge sportprestaties . Ik wens het de vereniging toe om dit in de toekomst te 
blijven en probeer hierin een klein steentje bij te dragen. 
 
Met vriendelijk groet aan alle leden, 
 
Secretaris DVO 
Erwin van den Berg 

 
 
 

 

 

 

Mijn naam is Martin Kooiman, 33 jaar, getrouwd met Judith en samen hebben we 2 dochters (Hannah van 3 jaar en Lize van 8 maanden). Ik 
ben op mijn 9e jaar, in het seizoen 1991-1992, lid geworden bij DVO. Via alle jeugdteams (toen nog ‘’MINI E’’ i.p.v. het huidige CMV) ben ik 
uiteindelijk in heren 1 beland waarin ik 12 seizoenen heb mogen spelen. Toen Hannah werd geboren heb ik besloten te stoppen met actief spe-
len om zodoende in het weekend ook niet altijd weg te hoeven. 

  

Ik ben een trainerslicentie (“VT2”) gaan halen en geef inmiddels alweer 4 seizoenen training aan met name de meiden C. Sinds vorig jaar ben 
ik ook als assistent bij het Rayon in Oosterhout actief. Ik probeer de meiden wat technieken bij te brengen die ook bij het Rayon ‘’geschoold’’ 
worden en tevens betekent de overstap van CMV naar C-niveau voor de spelers ook dat er opeens met 6 ipv 4 spelers wordt gespeeld en er 
langzamerhand naar het 2-4 systeem toegewerkt moet gaan worden. Een leuke uitdaging. 

  

Sinds 2006 ben ik mede-organisator van het Laningtoernooi en inmiddels ben ik 4,5 jaar actief in het bestuur. Tijdens de komende ALV in no-
vember ’16 a.s. zal ik mij na 5 bestuursjaren niet verkiesbaar stellen voor nog een termijn, dus lijkt het je leuk om het bestuur te komen verster-
ken, laat het ons dan even weten !   

 Ik blijf wel graag training geven en de Whoemmm in elkaar knutselen. 

  

Graag tot ziens in ’t Paradijs !   

 
 

Bestuur 
vervolg 
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Belangrijke data:  

 

16 april  Vossenjacht 
 
20-22 mei 2016: Jeugdkamp 

 

28 mei:   Ouder kind toernooi 

11 juni 2016:  Laningtoernooi  (Inschrijving open via de site !! 

 

 

 
 
Op de dinsdag, woensdag en donderdag trainen de CMV nivo 5 en 6.  
Ook wel jongens/meiden D genoemd. 
Deze groep bestaat inmiddels uit zo’n 25 kinderen in de leeftijdscategorie van 9 t/m 12 jaar. 
 
Inmiddels is de 2

e
 competitie gestart is deze groep uitgebreid met een Mix D3 team (doorschuiving vanuit CMV 4 + aanvulling). Dit 

team komt uit op nivo 5 laag en speelt voor de eerste keer competitie. 
Daarnaast zijn meiden en jongens D1 omhoog gegaan naar nivo 6 en is er een extra team bijgekomen (Meiden D2). Dit laatste team 
bestaat uit 4 nieuwe speelsters die voor eerst competitie gaan spelen na een half jaar training. 
 
Op dinsdag traint meiden D1/D2 en op donderdag JD1 en Mix D3 
Kevin geeft donderdag training aan Mix D3 en coacht dit team. 
 
Komende periode (tm april) zal blijken hoe de teams en spelers zich weer verder gaan ontwikkelen. 
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CMV 6 DVO op het NOJK 
Op 2 januari jl heeft DVO deelgenomen aan de NOJK met een CMV 6 team in MIddelbeers.  
 
Het werd een spannende dag, want de meeste tegenstanders waren onbekend (op Fusion na) en zeker ook hoe het team in deze 
samenstelling zal spelen. Het team bestond uit Dagmar, Isa, Timo, Mylan en Robin. 
 
In zowel de 1

e
 als 2

e
 wedstrijd trof DVO een pittig team. Echter qua spel deden beide teams niet onder voorelkaar.  DVO had in beide 

wedstrijden de mogelijkheid om 1 set te pakken, maar greep hier helaas naast. Deze werden met 2-0 verloren. In de 3
e
 wedstrijd te-

gen Fusion speelde DVO in de 1
e
 set sterk en Fusion kreeg geen kans.  Deze werd ook gewonnen.  In de 2

e
 set zakte het team ver 

terug en was het Fusion die dicteerde. Het werd 1-1.  De laatste wedstrijd werd wel met 2-0 gewonnen. 
Helaas op 4 setpunten te weinig tegen Fusion, gingen zij door naar de kruisfinale. 
Het was een leuke en leerzame dag in ieder geval voor de spelers en begeleiding.  

 

 

JEUGDKAMP 2016—inschrijving nog open!  

 

 De inschrijvingen van het jeugdkamp zijn in volle gang en inmiddels hebben we het streef 
aantal al bereikt van 40. Hieronder zien jullie de ingeschrevenen. Wil je nog mee en heb je nog niet ingeschreven ?  Het formulier kun 
je downloaden van onze DVO site (jeugdkamp, informatie 2016) 

Leiding: 

 

   Eline van Nielen 

   René van Nielen 

   Vincent Stok 

   Elzine Hensen 

   Kirsten Arkenbout 

   Lisette Sack 

   Milan Vermeer 

   Mirte Stok 
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ZOEKPLAATJE 

 
Op 19 december j.l. renden enkele DVO-ers mee samen met nog 100-en andere enthousiastelingen tijdens de Oud-
Beijerlandse Santa Run. Lopen voor het goede doel, dit jaar was dit de Hoeksche Waarde tak van Het Rode Kruis. 

 

Welke DVO-ers herkent u allemaal ?  
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Elke DVO-er met een Facebook-account en een paar verenigingsgenoten in zijn vriendenlijst kan het niet 
ontgaan zijn. Jasper van Everdingen wordt met zijn site www.vrijlopen.nl  en zijn goede, mooie, grappige, 
pakkende en soms zelfs ontroerende verhalen over DVO (en veel meer) steeds bekender in de Hoeksche 
Waarde sportwereld. Wij vroegen hem dan ook een bijdrage te leveren aan de Whoemmm, waar hij graag 

gehoor aan gaf !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het 70-jarig jubileum, het roemruchte verleden van de vereniging, de huidige hoofdmachten die volop in de race zijn om pro-
motie, een uitwedstrijd van Dames 1 met een volle supportersbus, de zusjes Kegel die eindelijk teamgenoten zijn. In sporthal ’t 
Paradijs wordt je om de oren geslagen met onderwerpen om over te schrijven. Naast dat ik de bezoeken aan de thuisbasis 
van DVO steeds als prettig en warm ervaar, blijft het dus ook steeds interessant om er terug te keren. Telkens lijkt het weer 
alsof er een nieuw verhaal, jong of oud, opduikt. 

 

Als sportverslaggever voor het AD volg ik nu voor het tweede seizoen met veel plezier alle sportclubs in de Hoeksche Waard, 
waarbij de voetbalclubs uiteraard ook door collega’s op de voet gevolgd worden. Alle andere sporten zitten zogezegd in mijn 
portefeuille. Om die reden is het ieder weekend weer het doel zo veel mogelijk wedstrijden op het eiland te bezoeken. Om zo 
niet alleen te weten wat er speelt, maar ook te zien wat er speelt. Gevolg hiervan is, is dat ik uiteindelijk meer hoor en zie dan 
ik in de krant kwijt kan. De genoemde onderwerpen over Door Verenigde Opbouw zijn daar een voorbeeld van. En dat is dus 
nog maar één vereniging. 

 

Om te voorkomen dat er mooie, leuke of bijzondere verhalen uit de Hoeksche Waardse sportwereld verloren gaan, is onge-
veer een jaar geleden Vrijlopen.nl in het leven geroepen. Een website waar een sporthart en een grote passie voor schrijven 
samenkomen en waar de sportontwikkelingen met een eigen, onafhankelijke blik worden belicht. Daarnaast wordt met pen en 
papier het eiland uitgekamd en omgespit in de zoektocht naar verborgen achtergrondverhalen. Gelukkig heeft dit er al toe mo-
gen leiden dat enthousiaste mensen hierbij willen helpen en zélf met hun verhalen of dat van anderen aankomen. 

 

Om tegelijk een probleem op te lossen waar ik zelf twee jaar geleden als beginnend sportverslaggever tegenaan liep, wordt op 
www.Vrijlopen.nl ook informatie aangeboden over welke sportwedstrijden er precies ieder weekend in de ‘HW’ gespeeld wor-
den, hoe laat, de uitslagen, welke sportclubs er überhaupt in de Hoeksche Waard actief zijn, de adressen van hun websites, 
foto’s. Kortom: het in kaart en in beeld brengen van het schatrijke sporteiland, aangevuld met columns, verhalen en andere 
artikelen om zo alle sporten de aandacht te geven die zij verdienen. Vandaar ook de slogan van Vrijlopen: ‘Aanspeelpunt bui-
ten de lijnen’. 

 

Naast dat dit allemaal via de website en de sociale media te volgen is, bieden deze kanalen ook mogelijkheden voor wie zelf 
graag een mooi sportverhaal zou willen delen, dan wel sportnieuws heeft of een idee voor de website. 

 

Voor wat betreft DVO staat de bekerfinale van Dames 1, inclusief de busreis, uiteraard al in de agenda. 

 

Met sportieve groet, 

 

Jasper van Everdingen  

 

 

http://www.vrijlopen.nl
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TEAM IN THE PICTURE 

DAMES 1 
Dit seizoen heeft het dames 1 grote veranderingen ondergaan in de samenstelling. Nu staat er een leuk 
team met speelster die nogal wat verschillen qua leeftijd. Je hebt de, uiteraard relatieve ;-), oudjes, Kim, 
Sanne, Janny en Stephanie, en (meetrainer en inmiddels ook invaller ivm blessure Stephanie) Mariska, 
de dames die er tussenin zitten Marloes en Lyllou, en ook nog de jonkies, Eva, Nienke en meetrainers 
Marleen, Iris, Isa en Nienke. Door onze nieuwe trainers Paul en Monique, voor ieder nog wat te leren. 

Nadat we vorig jaar helaas zijn gedegradeerd, zijn we dit seizoen aan het werk om tien keer zo sterk 
terug te komen in de promotieklasse. Dit gaat erg goed, mede dankzij onze ‘oudjes’, die bij andere ver-
enigingen zelfs in de divisie hebben gespeeld. Wat ook helpt dit seizoen is de fijne sponsor, Van Nature, 
en de mooie site, dvodames1.nl. Op deze site wordt elke week enthousiast een verslag en een interview 
met de ‘woman of the match’ van de afgelopen wedstrijd. Neem vooral eens een kijkje! Op deze site is 
ook alle informatie vinden over waar, wanneer, en hoe laat wij spelen, voor als je eens wilt komen kijken.  

Wij gaan naast het kampioenschap in de competitie, ook voor de winst van de beker! De finale hiervan 
is op zaterdag 14 mei in Meerlo. Deze finale hebben we inmiddels bereikt door een 3-0 winst op Next 
Volley Dordrecht 2. Komen jullie ook kijken in Meerlo ?  

Ondanks dat we ontzettend veel punten hebben staan we net niet bovenaan de lijst. Het tweede team 
van De Burgst Breda, heeft net een paar puntje meer. Op donderdag 17 maart werd er aangetreden te-
gen dit team. Het werd dé knaller van ons seizoen maar helaas trokken we met 3-1 aan het kortste eind.  
Wij danken u natuurlijk wel voor uw massale support!! J  

Al met al is dit nu al een goed seizoen voor DVO Dames 1. Ieder heeft individueel stappen gezet, maar 
ook in het teamplay zijn we stukken beter geworden. Aan de top staan we sowieso, dus in die promotie-
klasse komen wij wel. Nu op naar de bekerfinale !!  

Zaterdag 14 mei !  
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Het busreisje 
 

Zou het een goed idee zijn om op 17 maart naar Breda een bus te laten rijden voor de supporters naar DE wedstrijd van het sei-
zoen voor Dames 1 tegen De Burgst 2… Dit bericht kwam ergens in februari op gang en het bleek achteraf een meer dan goed 
idee te zijn. Elke week groeide de belangstelling en werd het duidelijk dat het zou lukken. De spanning over de wedstrijd steeg en 
begon bij iedereen die DVO een warm hart toedraagt steeds meer te leven. Sandra, Erwin en Gerard de Man bleven actief om de 
bus vol te krijgen en uiteindelijk waren er ongeveer 45 supporters welke er gebruik van wilde maken. Om 19.00 uur zou de bus 
vertrekken. De chauffeur begon zich al zorgen te maken toen hij de voorraad drank, kaas en worst naar binnen gebracht zag wor-
den. We hebben hem moeten beloven dat we het netjes zouden houden en keurig alles op zouden ruimen 

 

Hij vond het moeilijk te geloven nadat vooral de harde kern van Heren 1, in dit geval werd de meeste herrie gemaakt door Jeroen, 
Vincent, Laurens en Mitch, de bus in kwam. Veel keus had hij echter niet meer. De sfeer was ontspannen maar vastberaden om 
de Dames 1 enorm aan te moedigen in de wedstrijd van het jaar. Na vertrek werd jongste supporter Youri verantwoordelijk ge-
maakt voor de catering, iets wat hij met verve deed. Kaas en worst werd uitgedeeld en zoals Jasper van Everdingen in Vrijlopen 
heeft geschreven, het leek wel een familie uitje.  

 

Mooi was de binnenkomst in de sporthal. De dames van De Burgst waren al aan het inspelen en keken massaal om toen wij als 
collectief onder een enorm kabaal binnen kwamen. Onze dames zaten nog in de teambespreking in de kleedkamer en later hoor-
de wij dat het geluid van onze binnenkomst ook daar goed te horen was.  Dat gaf natuurlijk een kick. Onder luid applaus kwamen 
ze de zaal binnen. 

Over de wedstrijd is al heel veel gezegd en geschreven op diverse media. Ondanks de enorme aanmoedigingen vanaf de tribu-
nes werd de wedstrijd met 3-1 verloren. 

 

Ik wil hier alleen even een aantal bijzondere momenten eruit halen.  

 

Ergens in de tweede set haalde Janny verwoestend uit, en ik vermoed dat dit de hardste aanval van het seizoen geweest moet 
zijn. De tegenstander werd omver gekegeld en wist niet wat er gebeurde. Even later weer zo’n enorme aanval en dat liep helaas 
fout af. Ondertussen is het bekend geworden dat Janny helaas erg lang uit de roulatie zal zijn. We wensen haar via deze weg 
nogmaals heel veel sterkte en een voorspoedig herstel toe. Wat ondanks de schok mooi om te zien was is dat Paul en Monique 
direct de regie in handen namen. Paul ontfermde zich over het aangeslagen team, Monique over Janny en dirigeerde direct hulp 
vanaf de tribune naar de zaal. Professioneel en betrokken van dit trainersduo. 

 

Mooi was de opmerking van een supporter van De Burgst die vond dat het een promotieavond geweest was voor het volleybal en 
een ongekend hoog niveau. Dat kunnen wij alleen maar onderschrijven. Was absoluut het geval. 

 

De sfeer was ook tijdens de terugreis geweldig. De mannen van Heren 1 bleven zingen en Mitch heeft de hele volle bus de laat-
ste Defensie hits (zonder enige censuur) bijgebracht, tot hilariteit van velen. 

 

Alle supporters, ook die op eigen gelegenheid gingen, via deze weg nogmaals hartelijk dank voor een onvergetelijke avond. Het 
was een feest om erbij te zijn. 

Voor de bekerfinale op 14 mei wordt ook weer moeite gedaan een bus te regelen, hopelijk lukt het, nog een familie uitje binnen-

kort met hopelijk evenveel animo, en wel winst dan natuurlijk ;-) 

Een supporter. 
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……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 26 oktober 2015 is de 1
e
 stap gezet met de samerwerking tussen de jongens C van DVO en Apollo 

in de vorm van gezamenlijk trainen op maandag (OBL) - en vrijdagavond (Numansdorp).  Vanaf 16 januari jl. is dit verder uitgerold in 

een gezamenlijke competitie onder de naam VoCon (Volleybal Combinatieteam Oud Beijerland Numansdorp).  De eerste wedstrijden 

zitten er al op en de spelers kunnen elkaar steeds beter vinden.  Het is immers weer even wennen om na een half seizoen in een an-

dere formatie te spelen. 

Het team bestaat nu uit: Mylan, Matthijs, Robin A, Timo, Jim, Lasse en Paul.   Robin D en Brian spelen 

wekelijks om de beurt mee. 

 

De spelers van Vocon (Apollo) stellen zich voor: 

 

 

 

 

Ik ben Lasse Solen Kemperman en 12 jaar oud  

Omdat  mijn broer volleybal speelt, ben ik het ook gaan doen. 
Ik moest een teamsport gaan doen en vond dat dit VERREWEG de leukste sport was 

Het leukste van volleybal vind ik als een team tegen een ander team spelen 

Mijn andere hobby’s zijn het  zorgen voor mijn kippen en voetballen met vrienden en gamen 

Ik ga het meeste om met heel het DVO deel van Vocon 

Ik heb geen voorbeeld. Maar ik zou graag libro worden want de pass is het enige wat normaal goedgaat 
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Ik ben Jim van der Voorden en 12  jong en ik zit nog op de basisschool. 
Maar ga volgend jaar naar het voortgezet onderwijs. Daar heb ik veel zin in. 
 
Ik ben op volleybal gekomen omdat mijn vader volleybal speelt bij Benevia en ik vaak met hem mee ging om te kijken. Toen ik oud 
genoeg was, mocht ik ook gaan volleyballen bij Apollo.  
Ik doe dit alweer 3 jaar. 

Ik vind volleybal leuk omdat we samen in een team spelen.  
Als ik aanvaller mag zijn ben ik blij, als ik set-upper ben ben ik minder blij.  

Andere hobby’s zijn een potje gamen op mijn PS3. Vind ik erg leuk. Ook speel ik graag voor de lol een potje voetbal met mijn vrien-
den. 

Ik kom uit Numansdorp dus ga ik veel om met Paul en Lasse. Wij rijden dan ook altijd met elkaar mee.  
Met Mathijs en Timo kan ik het ook goed vinden. Alle andere zijn natuurlijk ook leuk en gezellig.   

Mijn grote voorbeeld is mijn vader, want die kan heeeeel goed volleyballen.  :) 

 

 

 

 

Ik ben Paul Hoogendoorn en 11 jaar en ik zit nog op de basisschool (Groep 8 De Bron) 

Ik ben gaan volleyballen doordat kinderen uit mijn klas mij gevraagd hebben (oa Jim) en toen vond ik 

het wel leuk. 

Het leuk van volleybal vind ik het met elkaar spelen en er zitten bekenden op. 

Mijn andere hobby’s zijn oa voetbal, roofvogels, sporten, wilde dieren kijken. 

Het meeste ga ik om met Lasse. 
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OVER HET WEL EN WEE VAN  

DVO’s RECREANTEN AFDELING 
 

 

 

 

Oliebollen,  

Weten jullie dat er ongeveer 30 mensen volleyballen bij de recreanten? Nee he?! Het is echt een grote groep geworden. Dit 
brengt gelijk gezelligheid met zich mee. Helaas is het wel een feit dat nooit alle 30 mensen er zijn. Het varieert van 12 tot 24 
ongeveer. Ach, als we maar lekker kunnen ballen. Leo, Steven en Sjaak proberen ons nog wat techniek bij te brengen wat 
overigens best lukt. Sommige teams zijn tot nu toe nog steeds een poule hoger gaan spelen. Niet dat dit echt belangrijk is, 
maar we spelen in recreantenland best op een leuk niveau.  

Mochten jullie mensen weten die bij ons willen spelen dan zijn ze van harte welkom. Op dinsdagavond in de Boogerd trai-
nen we van 20.00 uur tot 22.00 uur.  

Willen jullie zelf eens met ons spelen, dan kan dat ook hoor! Schrijf vast de datum in jullie agenda van het jaarlijkse oliebol-
lentoernooi. Het is altijd de laatste dinsdag voor de kerstvakantie. Dit zal in 2016 dinsdag 20 december zijn. 2015 was ook 
weer een groot succes. Op het laatst deden dames 1 mee, wat even improviseren was maar het kwam allemaal goed. Juist 
leuk als er andere teams / mensen mee willen doen. Let tegen die tijd op de berichten op de praatpaal. Daar zullen we het 
voortaan aankondigen.  

Kijk, jullie denken vast: dit is nog lang weg, en dat klopt. Dus wie weet zeggen er wel mensen “laten we eens een toernooitje 
onder elkaar organiseren”. Nou, wij houden ons aanbevolen hoor ;)  

Sportieve groeten,  

 

Carla van der Laan.  

 

 



16      DVO  

 

 

Ik ben Jeroen Arendonk en 11 jaar oud. Ik speel in jongens D1 (DVO N6 3). Via mijn zus ben ik op volleybal gekomen. Ik deed een 
keer mee en vond dat leuk. Het leukste van volleybal vind ik met een team samenspelen en 
winnen. 
 
Verder speel ik nog tafeltennis en gamen naast volleybal. In mijn groep ga ik met alle teamleden om en dat vind ik leuk. 
Mijn voorbeelden zijn Reinder Nummerdor en Christiaan Varenhorst. Ik vind het leuk om in het clubblad te staan. 

 

Ik ben Manouk Bijl en 10 jaar oud. Ik speel in Meiden D1 nivo 6 laag. Via het schoolvolleybaltoernooi ben ik op volleybal gekomen. 

Het leukste van volleybal vind ik dat je het met een team doet. Je kunt samen winnen of samen verliezen. We hebben een heel leuk 

team! Verder vind ik het kamp ook leuk van volleybal en ik vind King of the Court leuk om te doen. De trainingen vind ik leuk, omdat je 

dan oefent om goed te zijn voor je wedstrijd. Andere leuke hobby's zijn: paardrijden, zwemmen en buiten spelen met vriendinnen. Ik 

ga in mijn team met iedereen om, want iedereen is heel aardig. Joyce, Sanne, Merel en Kyara zijn allemaal heel lief.  

 

Ik ben Tygo en 10 jaar oud. Ik train mee met Jongens D op de donderdag. Via een bezoek op de sportmarkt, ben ik in contact geko-
men met de volleybal. Het leukste van volleybal vind ik het serveren en onderhands spelen 
Naast volleybal hou ik ook van basketballen in mijn vrije tijd en zwemmen.  
Het liefst naar het Tikibad. Het meeste ga ik in de groep om met Pascal. 
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