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10 OKTOBER 2015 !!! 

                              HEREN 3 PRESENTS: 

Het Jubileum Openingsfeest !! 

Voor alle ouders van leden, leden, sponsors 

Sporthal ‘t Paradijs 

 

Oktoberfest, Silver & White, Hawaii ?? Andere ideeën ? Zet dit even op Facebook of op de praat-

paal zodat Heren 3 hier misschien leuke inspiratie uit kan halen !  

Laningtoer-

nooi 

 12 
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Beste leden, ouders en sponsors,  

  

Het seizoen is met het traditionale Laningtoernooi 13 juni jl, dit jaar alweer voor de 30e keer gehouden, weer ten einde 
gekomen. In de afgelopen tijd zijn er weer veel leuke dingen de revue van DVO gepasseerd. Naast enkele kampioen-
schappen die verderop in deze Whoemmm uiteraard extra vermeld worden hebben we onder andere het Jeugdkamp, 
Duinrell-dag, we hebben leden op Facebook gezien bij het Nederlands herenvolleybal team, de afsluiting van de scheids-
rechterscursus voor jeugd, Eindfeest aan de Oude Tol, diverse kampioenen, de DVO Summerschool en deelname aan 
het grastoernooi in Meijel. 

 

De jubileumcommissie heeft een leuk programma gemaakt voor het nieuwe seizoen waarin DVO 70 jaar bestaat. Verder-
op in deze Whoemmm vinden jullie de voorlopige seizoensagenda. 

 

Zetten jullie wel vast in jullie agenda: Zaterdagavond 10 oktober organiseert Heren 3 het 

Openingsfeest in de kantine van ons ‘’’t Paradijs’’. Thema-ideeën kunnen jullie op de praatpaal of op Facebook doorge-
ven. 

 

 

Wist u trouwens dat DVO van de ongeveer 1.000 volleybalverenigingen in Nederland de op 43 na oudste vereniging is en 
van regio Zuid de op 3 na oudste ? Toch een leuk weetje zo vlak voor de vakantie ;-) 

 

Dames 1 heeft naast 2 nieuwe trainers in de persoon van Monique de Vroed en Paul Bestebreurtje ook 4 oud-DVO 
speelsters zien terugkomen! Kim Kegel, Sanne Kegel, Janny Groeneveld-Plomp en Stephanie Hommels komen terug 
naar het ‘’oude nest’’ en gaan volgend jaar samen met de andere selectiespeelsters op jacht naar het kampioensschap !  

 

 

We wensen iedereen een prettige zomer en zien jullie graag allemaal na de zomervakantie fris weer in de sporthal terug !  

 

PS: bezoeken jullie ook het WK Beachvolleybal en het EK Indoor voor de dames ?  

 

Met sportieve groeten, 

 

Gerard, Erwin, Jean-Paul, Jolanda, Martin 

 

 

 

VAN HET BESTUUR 
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COMMISSIE UITGELICHT: 

De Jubileumcommissie / reuniecommissie 
 

 

 

 

Anita, Laurens en Martin vormen de Jubileumcommissie, hebben wat ideeën van leden verzameld, dit met het bestuur 

besproken, en een voorlopige agenda samengesteld voor het komende seizoen. Samen met (de reuniecommissie) 

Barbara, die de Reuniedag organiseert, komen we tot onderstaand schema. We hopen er nog een leuke clinic aan toe 

te voegen. Uiteraard worden de ‘’standaard’’ activiteiten (denk aan klaverjassen, jeugdkamp, Laningtoernooi) ook ge-

woon nog georganiseerd. 

De reüniecommissie bestaat uit Jacqueline Dubbeld, Lisette Sack, Mariëlle Ouschan, Monique de Vroed , Raymond 
Spermon en Barbara de Jong. Als commissie zijn we al druk bezig met de voorbereiding om volgend seizoen een re-
ünie dag te organiseren. De datum staat vooralsnog op zaterdag 19 maart 2016. Als het goed is, zal heel DVO, die 
dag uitgeroosterd worden voor uit- en thuiswedstrijden, zodat we niemand hoeven missen. In de plannen die we aan 
het uitwerken zijn, staat o.a. een vriendjes, vriendinnetjes toernooi voor de jeugd tot 13 jaar. Aan de oudere jeugd 13-
16 jaar zal er een demonstratietraining worden gegeven door een bekende volleyballer, daarna een (oud) leden toer-
nooi van 17-77 jaar en als afsluiting een bijeenkomen in de kantine waar oude filmpjes, foto’s e.d. te zien zullen zijn. 
Wij willen jullie allemaal vragen, als je nog leuke documentatie hebt voor deze dag of als je wil helpen bij een van de 
activiteiten, laat het ons weten op: reunie@dvovolleybal.nl  

 

 

Oktober 2015: Openingsfeest: 10 oktober !  

 

Reuniedag: 19 maart 2016  

 

Glow in the Dark Toernooi (jeugd): datum nog niet bekend 

 

Slotfeest: mei 2016. Spetterende afsluiting in bij voorkeur Grand Café De 

Oude Tol !  

 

 

mailto:reunie@dvovolleybal.nl
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Hallo ik zal me even voorstellen 

Mijn naam is Marielle Ouschan en ik ben al 10 jaar werkzaam in sporthal Het Paradijs achter de bar. 

Door mijn werk in de sporthal ben ik met het DVO virus besmet en inmiddels volleyballen mijn man en dochter allebei bij DVO.
(Ik heb alleen het virus;-)  ) 

Naast mijn werk voor Sportplaza Oud-Beijerland ben ik ook nog pedicure. 

Dit werk doe ik ambulant, dus ik kom bij de mensen thuis en dat is heel mooi en dankbaar werk. 

Mijn bedrijfsnaam is Footique en  ik heb hiermee ook de meiden D1 gesponsord die na de zomer meiden C1 worden. 

Verder doe ik nog wat vrijwilligerswerk en zit ik in diverse commissies. 

Kortom een druk bezet mens maar doe het allemaal met plezier! 

 

 

Dus voor vragen, hulp,  een  hapje en een drankje 

 

Of mooie voeten  even bellen naar Marielle!! 

0629402226 

Sponsortalk 

Belangrijke data: (onder voorbehoud): 
Scholentoernooi :  Dinsdag 29-9 16.00 tot 18.00 uur  1e training 

                           Dinsdag 06-10 16.00 tot 18.00 uur 2e training 

                           Dinsdag 13-10 16.00 tot 18.00 uur 3e (laatste) training 

                           Vrijdag 23-10 Toernooi dag 10.00 uur tot 17.00 uur 

  

7 November :   CMV Toernooi 9.00 uur tot 12.00 uur. Lokatie WvO 

                      Klaverjassen / spellenavond ?? 

  

14 November :   Bedrijventoernooi 19.30 uur tot 23.00 uur. 

  

5 Maart 2016 : CMV Toernooi 09.00 tot 12.00 uur Lokatie Het Paradijs (Start 1e competitiewedstrijden vanaf 13.00uur)  
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Jeugdkamp 2015! 
 

Vrijdag 29 mei was het dan eindelijk weer zo ver, we gingen met een gezellige groep kinderen en leiding op het Cri-
minele jeugdkamp. Nadat alle boeven hun bedden hadden beroofd, kon er van start worden gegaan met het kennis-
makingsganzenbord, waarbij de boeven hun mede gevangenisbewoners leerden kennen. Hierna werden nog het ei-
prei-spel en het smokkelspel gespeeld. Waarbij de jeugd zich voor één keer als een echte smokkelaar mocht gedra-
gen. 

Na een korte nacht was het tijd om weer aan de slag te gaan met het jaarlijks terugkerende sokkenspel, waarbij de 
leiding nog even wat rust kon pakken in het zonnetje. Na een snelle lunch ging de criminele jeugd van DVO het cen-
trum van Oosterhout onveilig maken met het Selfiespel. Hierbij moesten er verschillende foto’s worden gemaakt van 
opdrachten zoals vraag een onbekend persoon ten huwelijk tot het maken van een selfie met een vis en hond.  

In de avond kwamen de echte gokkers van DVO naar boven tijdens de casinoavond. Bestaande uit verschillende 
gokspellen, waarbij er betaald kon worden met echte Ahoy-Dollars. Voor de boeven naar bed konden, moest er ech-
ter nog even een moord worden opgelost. Hieruit bleek maar weer dat onze boeven maar beter niet met de politie 
konden samenwerken, want door alle groepen werd een onschuldige aangewezen en bleef de dader vrij rondlopen.  

Nadat alle kamers schoon waren achtergelaten, kwamen alle boeven bijna weer op vrije voeten. Maar eerst moesten 
zij nog even laten zien waar ze echt goed in zijn, namelijk roven. Door de tegenstander te verslaan, kwamen ze 
steeds dichter bij de vlag, waarna de vlag konden worden geroofd.  

Als afsluiter van het weekend kregen alle kinderen een t-shirt als aandenken en gingen alle boeven weer richting huis 

om lekker bij te slapen.  
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Op woensdag 13 mei jl. (dag voor Hemelvaart) is er weer een eindfeest georganiseerd. 

Dit jaar was de locatie op de Oude Tol en de jeugd ook onderdeel  van het programma. 

 

Vanaf 1600u startte het voor de jeugd, mits het weer zou meezitten. Dat lukte. Het was een stralende middag, waardoor de bui-

tenactiviteiten konden plaatsvinden. 

Tussen de 30 en 40 kinderen hadden zich aangemeld en namen deel aan diverse spellen zoals voetbal, volleybal, touwtrekken, 

skippybal, ed.  Zelfs een aantal die even het zwembad (met het koude water) ingingen. 

  

          

 
Rond 1800u schoven de kinderen aan een rij met tafels aan om te eten. Er was keuze tussen patat met fricandel, kroket of kip-

nuggets of een pannenkoek. 

                                                                                  

Vanaf 1930 konden de senioren, sponsoren etc plaats nemen en ging de jeugd lieverlee weer naar huis.   Met een DJ in huis 

werd het een gezellige avond waarbij meer dan 70 leden aanwezig waren in de Oude Tol. 

     

                                               
 

Onze dank gaat ook nog uit naar Kees Mourits die de locatie en DJ heeft geregeld alsmede het eten van de kinderen gespon-

sord. 

Al met al was het een geslaagd feest.    

Raymond  / Sandra                                                                
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TEAMS IN THE PICTURE 
 

DVO feliciteert: 

De Kampioenen 
In de 2e competitiehelft speelden 4 CMV teams mee voor de 1e plek.  In poule A (nivo 6) speelden Jon-
gens D1 en Meisjes D1 gezamenlijk in dezelfde poule.  De teams trainden al gezamenlijk en moesten 

op 14 maart ook tegen elkaar uitkomen.  Meiden D1 speelde voor de 1e plaats en Jongens D1 voor het 

kampioenschap.  

In een boeiende strijd wist Jongens D1 uiteindelijk met 3-2 te winnen. De grote winnaar was het pu-

bliek die een spannende en sportieve pot voorgeschoteld kreeg. 

Beide team lieten nauwelijks meer punten liggen in de competitie waardoor Jongens D1 kampioen 

werd en Meiden D1 de 1e plaats (met 1 punt voorsprong) wist te behouden. 

In poule B speelden Jongens D2.  Een ontwikkelingsteam waarin de spelers van nivo 5 (1e competitie) 

uitkwamen in een gemixed team op nivo 6.  Dit team wist met slechts 4 verliespunten en zonder ne-

derlaag ook kampioen te worden. Een triple feest voor de CMV. 

 

Op nivo 5 kwam Jongens D3 uit die lange tijd meedraaide voor de 1e plaats. Het team, waarin spelers 

uit nivo 4 mee draaien per invalbeurt eindigde uiteindelijk netjes op plek 3.| 

                               

Isa Ebink, Lieke v Bennekom, Sanne de Jong, Mylan de Gelder, Laurens van Dijke (coach JD1), 

Marisa Heezen,  Dagmar Mourits, Youri vd Pol, Raymond Spermon (train/coach JD1/2), Matthijs 

Oudshoorn 

en Timo de Jong.   Sponsoren:  de Oude Tol en Ingmar Autorijschool. 
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Er waren nog meer feestjes. Dames 4 en Recrean-
ten 1 werden ook kampioen !  
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Afgelopen seizoen heeft DVO weer een scheidsrechterscursus voor de jeugd georganiseerd. 

In twee workshops werd zowel theorie als praktijk behandeld voor het kunnen leiden van wedstrijden. Vragen kon-
den worden gesteld en beantwoord. 
 
De opleiding was in twee delen opgesplitst.  Een deel dat de volledige opleiding volgde, om te kunnen fluiten op 1

e
 

klasse niveau in de toekomst en een deel dat ondersteuning hiermee krijgt voor het volgen van de instaptoets en 
daarna te kunnen fluiten tm 3

e
 klasse. 

 

Voor de VS-2 jeugd hebben deelgenomen en zijn geslaagd: 

Esmee Kamman  Maaike vd Berg 
Nienke v Bennekom Marleen Bogerd 
Bart Groeneweg Nienke Bodegom 
Vera Wander  Mathijs van Dijke 
Jacco Bos  Isa Sutherland 
Daphne de Jong 
 

Voor de VS 2 senioren zijn dat: 

Jasper de Korte 
Roydon Filee 

De instaptoets deelnemers : 

 
 

De workshops hebben plaatsgevonden onder leiding van Gertjan de Haan, docent Nevobo en ondersteund door 
Ard (PvB) en Raymond (PvB). 

De examens zijn, naast Ard en Raymond afgenomen door de PvB’ers Robin van Boven, Martin Kooiman, 

Maaike Kegel en Tiny Kegel, waarvoor onze dank !! 

De volgende editie is in het seizoen 2016/2017. 

Niek Stam Puck Groen 

Fay Coolen Marijn Wellen 

Kimberley vd Berg Kiki Kromjong 

Dylan Rijnaarts Sascha Luitwieler 

Bo van Schie Floor de Haas 

Ebel Voortman Charlotte de Haas 

Celeste Zeelenberg Yousra Ech Charqi 

Danique Bleiksloot Desiree Hoeksma 

Lois vd Zande Esmee Kaman 

vera Holtmark Charlotte Wust 

Marinka Heupkers  
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LANINGTOERNOOI 2015 
Op de 30e editie van het DVO Laningtoernooi, hebben de B&A Boys voor de vijfde keer de Ruud Vrakking Wissel-

bokaal gewonnen. Onder ideale weersomstandigheden werd het toernooi afgewerkt. Veertig teams speelden om 

de sportieve eer en in een sportieve sfeer werden de volleybalwedstrijden op gras afgewerkt. Door de jarenlange 

ervaring van de organisatie, is er voor een opzet gekozen om teams van gelijke sterkte uit de ochtendpoules, in de 

middag tegen elkaar te laten strijden. Dit betekent dat ’s middags teams van gelijke sterkte bij elkaar worden inge-

deeld en dat levert in de middag spannende wedstrijden op. Zo is het mogelijk voor ieder team om zich ’s middags 

de beste van zijn niveau te noemen. Voor de B&A Boys betekende dit dat zij voor de vijfde maal de Ruud Vrakking 

Wisselbokaal in ontvangst mochten nemen. Maar ook het team De Kanslozen waar zeker niet kansloos in de mid-

dag, zij werden 11e en daarmee de beste van de nummer 2 uit de ochtendpoule. Een Zooitje Mannen waren het 

beste team van de nummers 3 en eindigde daarmee op de 21ste plaats en plaats 31 was voor het team van Esja 

Elation,die zich de beste nummer vier van de ochtend poule mochten nomen. Een eervolle vermelding is er voor 

het team “Oude en nieuwe dozen” die als veertigste en laatste eindigde en de vermelding verdienen omdat mee-

doen op het gezellige Laningtoernooi belangrijker is dan winnen, hoewel de B&A Boys het uitstekend lukt om bei-

de te combineren.  

De organisatie die in handen is van vele vrijwilligers (van DVO) verdient ook een groot compliment. Zij maken het 

mogelijk dat veertig teams in een goede sfeer en goed verzorgd een volleybaltoernooi in Oud-Beijerland kunnen 

spelen. Om naar het 31
ste

 Laning vollleybaltoernooi! 

 

Tijdens het toernooi zijn er door Johan en Mariëlle lootjes verkocht. De sponsoren van de lootjes willen wij graag 

hartelijk bedanken! 

 

Footique, uw pedicure aan huis 

Mako Cleaning  

Pontmeijer  

Slagerij Schipper  

Van Der Hoek Hair & Beauty 

Beauty Blend 

Lotte massage 

Grand Café de Oude Tol 

Witgoedspecialist Wijntje B.V. 

Automobielbedrijf Van Splunder B.V. 

Sportplaza Oud Beijerland 
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Nieuws uit de extra trainingsgroep: 

 
Woensdagtraining voor iedereen van 8-12 jaar! 

 

Afgelopen seizoen zijn we gestart met aan de CMV jeugd van 8-12 jaar een tweede training aan te bieden. Deze training 
was erg leuk om te geven en de kinderen waren heel enthousiast en hebben veel geleerd. De woensdagtraining is voor 

kinderen vanaf ongeveer 8 jaar die wat extra uitgedaagd willen worden. Op de woensdagtraining leer je duiken, rollen, ver-
dedigen, krijg je specifieke techniektraining, leer je aanvallen en trainen we veel voorkomende looppatronen. Als je mee 

wil doen aan deze training moet je je aanmelden via onderstaand emailadres, bij teveel aanmeldingen komt er een wacht-
lijst. Niveau is niet van belang, inzet en motivatie wel. De trainingen starten op: 

WOENSDAG 16 SEPTEMBER IN DE BOOGERD VAN 16.00-17.45 

Opgeven (ook als je vorig jaar meedeed): Barbara-martijn@versatel.nl  

Tot woensdag 16 september 

 

 

 

 

Summerschool 2015 

 

Vorige maand mocht ik van het bestuur starten met de Summerschool voor kinderen van 5-13 jaar. Het idee is ontstaan, 
omdat de woensdagtraining eind april zou stoppen en ik graag nog door wilde trainen. Ik zocht een tijdstip en alleen zater-
dagochtend was nog beschikbaar. Waar de reguliere trainingen stoppen als het Laningtoernooi is geweest (13 juni), gaat 
de Summerschool door tot de zomervakantie. In het begin gokte ik op 15 aanmeldingen, maar zat al snel tegen de 40 kin-
deren die mee wilde doen, waarvan 12 kinderen die geen lid zijn! Waanzinnig gaaf natuurlijk dat er zoveel kinderen mee 

willen doen. Ik waardeer het ook dat er vele trainers bereid zijn om mij te helpen, zodat het iets van ons allen is. Ook leden 
van de technische commissie en de voorzitter hebben hun interesse getoond. Tijdens de trainingen probeer ik alle leeftij-
den en niveaus samen te laten werken, zodat ze leren van elkaar en van zichzelf. Het is heel leuk om te doen! 4 juli is de 

laatste training en een beetje vooruitkijkend, denk ik dat we als DVO trots mogen zijn dat we dit samen kunnen neerzetten. 
De eerste nieuwe kinderen trainen al mee met de reguliere groepen. Trainers, spelers, speelsters en het bestuur. Bedankt 

allemaal voor jullie inzet! 

 

 

Groetjes Barbara 

mailto:Barbara-martijn@versatel.nl
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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 van volleybalvereniging 

DVO.  

 

Whoemmm verschijnt 3 keer per 

seizoen. 

 

 

 

 

Wil je zelf een bijdrage leveren aan Whoemmm; laat het 

ons weten !  

 

Uiterlijke inleverdatum: 1  november 2016 

mailto:whoemmm@dvovolleybal.nl

