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Beste leden, ouders en sponsors,  

  

Welkom in het jubileumseizoen! DVO bestaat 70 jaar! Een seizoen met naast het trainen en wedstrijden spelen ook veel 
leuke activiteiten. Het openingsfeest wat werd omgedoopt tot een heus Oktoberfest, is inmiddels achter de rug. Het was 
een topavond met veel DVO-ers en velen van hen verkleed als ‘’Anton of Heidi”. Heren 1, Heren 3 en Dames 1 waren zo 
goed als compleet en verkleed aanwezig. Heren 3 en in het bijzonder Maarten Stam, hartelijk bedankt voor de organisa-
tie! Er kwamen al geluiden ‘’volgend jaar weer een Oktoberfest?”  

 

Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan de volgende activiteiten voor alle leden. De Reuniedag staat op zaterdag 
19 maart gepland. Barbara is druk bezig hier een fantastische dag van te maken. In mei 2016 houden we uiteraard een 
spetterend afsluitingsfeest. De klaverjasavond is ook alweer gehouden (7 november j.l.) en de voorbereidingen voor het 
jeugdkamp zijn ook alweer begonnen. De Kampcommissie heeft het weekend 20-22 mei 2016 alvast gereserveerd !  Jul-
lie jeugdleden ook ? Op de voorpagina zie je vast een foto van de kamplocatie. 

 

Vrijdag 23 oktober werd het Scholentoernooi weer gehouden. Organisator Sandra heeft weer een heleboel kinderen zien 
volleyballen en een hoop plezier zien beleven. 

 

Woensdagavond 4 november werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Zoals iedereen heeft ver-
nomen hebben Gerard de Man, Jean-Paul de Man en Jolanda Glaubitz hun functie ter beschikking gesteld. Vertrekken bij 
DVO doen ze uiteraard niet. Gerard blijft DVO ondersteunen in de Sponsorcommissie samen met Jean-Paul en tevens 
bemand Gerard samen met Jolanda en Koos de kledingcommissie.  

 

Gelukkig hebben Alphons van der Pol, Huib Sack en Raymond Spermon zich inmiddels aangemeld als bestuurslid in de 
vorm van respectievelijk Voorzitter, Penningmeester en Algemeen Bestuurslid. Het bestuur is zodoende weer compleet 
met 5 personen.  In de volgende Whoemmm zal het nieuwe bestuur zich introduceren. 

 

Dames 1 timmert dit seizoen hard aan de weg. Vorig seizoen helaas via de PD wedstrijden gedegradeerd naar de 1
e
 

klasse maar dit seizoen zetten zij hun zinnen op de ‘’dubbel’’, namelijk bekerwinst en het kampioenschap  (dus promotie 
terug naar de Promotieklasse). Met 2 nieuwe trainer/coaches, Monique de Vroed en Paul Bestebreurtje, en speelsters die 
zijn teruggekeerd op het oude nest (Kim Kegel, Sanne Kegel, Janny Groeneveld-Plomp en Stephanie Hommels) gaan zij 
hun uiterste best doen het jubileum-eindfeest een extra vreugde tintje te geven. Zo te zien aan de standen zullen ook 
heren 1, dames 2 en heren 3 misschien wel voor een nog groter feestje kunnen zorgen ? Dames 1 is tegenwoordig ook 
te volgen op Facebook. Steun en Like dames 1 !  In de volgende Whoemmm zullen zij zich in de rubriek ‘’team in the pic-
ture’’ voorstellen. 

 

De CMV teams zijn mede dankzij het scholenproject en de daarop volgende Summer School vorig seizoen goed vol. Ver-
derop in deze Whoemmm stellen de nieuwe CMV-fanatiekelingen zich aan u voor ! 

 

Dan was er nog even zondagmiddag 11 oktober. NPO 1, Studio Sport, Supercup dames in Doetinchem tussen kampioen 

VC Sneek en bekerwinnaar Sliedrecht Sport. Anke van As mocht op 16 jarige leeftijd haar debuut maken in het eerste 

van Sliedrecht Sport. En dat tijdens de Supercup en live op TV. Anke, van harte ! We hopen nog veel meer van je te 

gaan zien. Hier mag je, en DVO ook,  trots op zijn ! 

 

Wij wensen alle leden, ouders, sponsoren en andere DVO-betrokkenen veel plezier dit seizoen. 

 

Graag tot ziens in de zaal. 

 

Hartelijke groeten! 

 

Alphons, Gerard, Erwin, Huib, Jean-Paul, Jolanda, Raymond en Martin 

VAN HET (OUDE en NIEUWE) BESTUUR 
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De DVO APP !  

 
Wist je dat DVO ook een eigen app heeft ? De NeVoBo stelt een algemeen app-format ter beschikking wat alle 
vereniging naar eigen inzicht kunnen vullen. Je kunt hem in je app-store eenvoudig opzoeken via ‘’Volleybal Mijn 
club’’ en downloaden. Vervolgens ga je in de app op zoek naar de pagina van DVO. 

 

In de app kun je op eenvoudige wijze bijvoorbeeld het zaaldienstrooster opzoeken, er is ook wat algemene infor-
matie ter beschikking via de app, en er wordt zo nu en dan een leuke ‘poll’ geplaatst. 

 

De app is nog wat in de opbouwfase en wordt langzamerhand uitgebreid. Heb je op- of aanmerkingen over de 
app laat het de secretaris weten!  
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Iedere woensdagmiddag biedt DVO alle CMV kinderen de mogelijkheid om een tweede keer te trainen in de week. Op 16 sep-
tember zijn we gestart met 18 kinderen, de jongste is Tygo van 6 jaar en de oudste is Sacha van 11 jaar. Samen met de assis-
tenten Tycho, Jeremy, Lisa en Isa zijn we de eerste weken bezig geweest met de technieken om te durven rollen en duiken, 

daarnaast trainden we de algemene passtechnieken, slagbeweging en looppatronen. De komende weken zal de aandacht lig-
gen op het verplaatsen naar de bal. We zullen verschillende verplaatsingstechnieken met de kinderen doornemen. Deze trai-
ning is een aanvulling op je eigen training. Doordat er 3 meiden gaan meetrainen met meisjes C, is er plaats voor 3 nieuwe 

kinderen. Heb je ook zin om extra te trainen, stuur dan een mailtje naar: barbara-martijn@versatel.nl. 
 

Tot woensdagmiddag 16.15-17.45 in de Boogerd, 
 

 

De eerste weken van jongens B—samenwerking met 
Apollo 

 
Dit seizoen zijn we van start gegaan met 9 jongens, op 1 na, allemaal 1

e
 jaars B. Helaas kunnen ze maar 1x per week trainen, 

omdat we geen jongens A team hebben en bij heren 3, heren 1 meetraint. 
Met volleybalvereniging Apollo hebben we een afspraak kunnen maken dat de jongens daar omstebeurt kunnen meetrainen 

met hun jongens A, daardoor komen er op dinsdag ook 4 jongens van Apollo met ons meetrainen. Gevolg is dat onze groep op 
dinsdag uit 14 personen bestaat (Mylan uit JC traint ook mee), maar een positief gevolg is, dat het niveau van de trainingen 
hoger ligt en dat de jongens meer “baluren” kunnen maken. Binnen het jongens B team is een groot niveau verschil. Van be-
ginnende speler, tot ervaren rayonspelers. Aan mij de taak, als trainer/coach, om hier een geheel van te maken. Moet zeggen 
een hele (leuke) uitdaging om het ieder naar zijn zin te laten hebben, op zijn niveau en ieder te laten groeien in zijn spel. We 
zijn ingedeeld op niveau B-hoog, best een flinke kluif, vooral dat hogere net is voor de meeste jongens een echt obstakel. Af-
gelopen bekerwedstrijden hebben we voor het eerst met een libero gespeeld, ik was positief verrast hoe makkelijk de jongens 
dit oppakte en dit heeft zeker mijn aandacht om het vaker te gaan doen. Momenteel staan we in de middenmoot, met de ko-

mende 3 wedstrijden tegen de top van de poule, om vervolgens af te sluiten tegen de onderste 3 van de poule.  
Groetjes, Barbara 

Verslag uit de extra trainingsgroep op 
woensdag 

 

Belangrijke data: (onder voorbehoud): 
 
 
14 november:  Bedrijventoernooi 19.30 uur tot 23.00 uur.  
 
27 november: Vrijwilligersavond 
 
30 november: Sinterklaas in ‘t Paradijs !  
 
5 december:  Bekerwedstrijden Dames 1, Heren 1, Meiden A, Jongens B 

19 maart 2016: Reuniedag (zie pagina 5!!) 
 
20-22 mei 2016: Jeugdkamp 

 

11 juni 2016:  Laningtoernooi 

mailto:barbara-martijn@versatel.nl
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REÜNIE 19 MAART 2016 
 
19 maart 2016 is de reüniedag. Heel DVO is die dag vrij gepland, zodat we deze dag met zijn allen kunnen 
vieren. Om 10.30 zal de opening zijn. Sandra, Lisette en Jacqueline gaan voor alle CMV jeugd een glow in 
the dark toernooi organiseren. We hopen voldoende capaciteit te hebben om ook oud-CMV leden uit te nodi-
gen. Aansluitend om 13.30 zal assistent bondscoach Saskia van Hintum een clinic verzorgen voor de C en B 
jeugd van DVO. Vanaf 16.00 begint het (oud) leden toernooi voor alle A-jeugd en ouder. We vragen iedereen 
alle oud-leden te mobiliseren om mee te doen en weer bij ons te komen volleyballen. Tijdens het toernooi 
kunnen ze ervaren of ze het nog kunnen ;). Deze dag zal Mariëlle de horeca bezetten en zorgen voor eten, 
hapjes en drankjes tegen gereduceerd tarief. Gedurende de dag zijn er meerder loterijtrekkingen, waarbij je 
leuke prijzen kan winnen. In de avond is er een gezellig samenkomen van oud leden en de huidige leden. Er 
worden filmpjes getoond en herinneringen opgehaald. Jasper uit heren 3 verzorgt het grafische gedeelte van 
onze commissie, vanaf januari kan je posters, flyers en advertenties tegenkomen om te zorgen dat deze dag 
bij iedereen in de agenda komt. 
 
Tot zover, 
Voor vragen of donaties kunt u mailen naar: 
Reunie@dvovolleybal.nl 
 
De Reüniecommissie, 
Raymond, Jacqueline, Mariëlle, Barbara, Lisette en Monique 
 

 

mailto:Reunie@dvovolleybal.nl
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Vrijdag 23 oktober was alweer de 22
e
 editie van het DVO Scholentoernooi. 

 

Voorafgaand aan de toernooi dag, hebben de deelnemende scholen eerst 3 dinsdagen getraind. 

 

Dit was voor de groepen 3 t/m 6. Tijdens deze trainingen werden alle onderdelen weer geoefend. 

De groepen 7 en 8 hebben op school volleybal les gehad. 

Vangen, gooien, paassen, welke plaats sta ik in het veld, serveren en vooral ook het doordraaien. 

 

Na deze 3 weken, kwam de toernooi dag. De 1
e
 deelnemers stonden al vroeg te trappelen om te beginnen. 

 

Met deelnemers van de volgende scholen begonnen we het toernooi: 

De Zevensprong 

Willibrordus 

De Hoeksteen 

De Bommelschool 

Sabina van Egmond (verdedigen de wisseltrofee). 

 

Na een sportieve ochtend, met allemaal blije gezichten, sloten we dit toernooi af. 

 

De wisselbeker is dit jaar voor het eerst na een aantal jaren (Sabina v Egmond),  

naar de Zevensprong gegaan. 

 

Op naar de volgende editie!! 

 

Sandra. 
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DVO-ers bij het EK 
Vele leden bezochten het EK Volleybal voor dames in Apeldoorn en/of Ahoy. Onder de duizenden fans waren o.a. 
familie De Haas, familie Van den Berg, Judith en Martin, Wendy & Yannick, familie De Jong, Ingrid en Kim, Mariëlle 
en Cathy, Barbra en Isa, René en Eline, familie Van Bennekom, familie Mourits en Ard. 

 

De dames behaalden een mooie 2
e
 plaats op het EK waar in de finale de Russische dames een paar niveaus ster-

ker waren helaas. 
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TEAM IN THE PICTURE 

Heren 1 
Heren 1 op volle toeren 
  
Zoals jullie wellicht gezien/gelezen hebben, is DVO Heren 1 dit jaar goed begonnen aan een nieuw sei-
zoen. Na verschillende mutaties afgelopen zomer, waar wij vorig jaar o.a. afscheid hebben genomen 
van H1 coryfee Dirk Zegel (stap terug naar Heren 2 na een decennia aan wedstrijden in het eerste), fa-
natiek talent Robin Tigelaar (overstap gemaakt naar Next Volley Dordrecht) en trainer/coach Ard Kramer 
(sabbatical) zijn er ook aanwinsten te bewonderen komend seizoen: Ruben van der Zwaan 
(overgekomen van Next Volley Dordrecht), Vincent Stok (overgekomen van Spirit Barendrecht), assis-
tent trainer/coach Hans de Haas (mental coach) en de nieuwe hoofdcoach/trainer Wim Glaublitz (na er-
varing opgedaan te hebben bij Heren 3, nu klaar voor het echte werk!).  
Daarnaast bestaat het team natuurlijk nog uit de vaste krachten: Barry Jellema, Jeroen de Ruiter, Jacob 
Herrewijnen, Benjamin Verbove, Laurens van Dijke en Mitch de Vroed.  
Door de mutaties binnen het team is er gekeken naar een nieuw systeem met daarin een andere rol 
voor vice-aanvoerder Jeroen de Ruiter. Vanaf dit seizoen is Jeroen midden/spelverdeler. Daarbij is di-
rect een belangrijke rol weggelegd voor de passers om Jeroen zo goed mogelijk te bedienen zodat hij 
deze dubbelfunctie de gehele wedstrijd vol kan houden... En niet te vergeten de aanvallers kan bedie-
nen, waar de springveren Barry Jellema en Mitch de Vroed verwoestend uit kunnen halen. Al met al een 
mooie mix spelers waar een prestigieus en vooral gezellig jaar mee kan worden behaald.  
Na vijf wedstrijden en één bekerweekend staat het eerste herenteam van DVO er rooskleurig voor. Het 
bekerduel tegen Hou Stand werd gewonnen met enkel één set verlies, waardoor DVO door gaat naar de 
volgende ronde.  
In de competitie staan de heren nog altijd eerste in de 2

e
 klasse A. Na vijf wedstrijden ongeslagen waar-

van ontmoetingen met de huidige nummer 2, 3 en 4 is dat geen slechte verdienste. Trainer/coach Wim 
Glaublitz wil nog niet spreken over eindklasseringen maar ziet na de winst op Volley Voorne in dat er dit 
jaar mogelijkheden zijn met Heren 1..! 
Wij als team zijn in ieder geval op en top gebrand om elke wedstrijd het publiek weer te vermaken en 
zijn dan ook erg blij om elk weekend de tribunes weer zo goed gevuld te zien! Deze steun kunnen wij dit 
jaar goed gebruiken!  
  
Wij zien jullie dan ook graag weer de komende wedstrijd in ons stulpje, ’t Paradijs! 
  
Namens DVO Heren 1,  
  
Vincent Stok (aanvoerder H1)  
  
PS: Voor extra nieuwtjes, updates, special effects en de eerste reacties na de wedstrijd, kunt u altijd te-
recht op onze Facebook pagina! Vergeet vooral niet om de pagina te li-
ken! https://www.facebook.com/dvoheren1 

https://www.facebook.com/dvoheren1
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Cursus "Sportief coachen = Winst" 
 
DVO heeft als vereniging de mogelijkheid gekregen van de NeVoBo om de cursus "Sportief Coachen = Winst" te volgen 
en is hier op in gegaan. 
Met sportief coachen wordt hier bedoeld positief coachen (= begeleiden, trainen, wedstrijd-coachen, ...) van jeugdige 
sporters. 
Maar, wat wij hier leren is natuurlijk ook van toepassing op oudere sporters. 
 
Vrijdagavond 30 oktober was de eerste van twee cursusavonden. Vrijwel alle DVO trainers waren aanwezig. Een prach-
tige opkomst. 
 
In de cursus komt aan bod dat een kind (maar ook persoon) in de verdediging schiet als hij/zij krijgt te horen dat hij/zij 
iets fout heeft gedaan.  
Hij/zij gaat eerst aan de slag met "was het mijn fout?", "is de coach nu boos op mij?", "hoe denken de anderen nu over 
mij?". 
Daar is hij/zij zo druk mee bezig, dat jouw oplossing, tip, niet optimaal wordt ontvangen/begrepen.  
Dit is natuurlijk jammer en waarschijnlijk niet de bedoeling. 
 
De vraag is dus, wat kan jij, als trainer/coach, er nu aan doen om te zorgen dat de sporter jouw oplossing, tip, wel goed 
ontvangt, begrijpt en gaat toepassen? 
 
Het blijkt dat wanneer je eerst iets positiefs zegt, "Top gedaan!", je de sporter gerust stelt (mijn interpretatie) en ontvan-
kelijk maakt voor jouw "tip" om het beter te doen. Het is het mooiste als je dan ook nog met iets positiefs kan afsluiten. 
Top! 
Deze "Top, tip, top" aanpak wordt ook wel de "Sandwich methode" genoemd. 
We hebben hier de eerste avond wat voorbeelden van gezien en zelf mee geoefend. 
 
Op vrijdagavond 13 november volgt de tweede cursusavond en hopen wij hier nog meer over te leren. 
 
NB. De methode is geen verplichting, maar dient als verrijking van de vaardigheden van onze trainers/coaches in het 
begeleiden en beter maken van hun sporters en teams. 
 
 
Vriendelijke groet namens mede-TC leden Steef en Maaike,  

 

Wim Glaubitz 
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DVO’s OKTOBERFEST 

10 oktober vond het seizoens-openingsfeest plaats in onze thuishonk ‘t Paradijs. Een heus Oktoberfest !! 

 

Heren 3 had de organisatie in handen. Vooraankondigingen, logo’s, Facebook, sponsoring, versieringen, aan alles 
werd gedacht !  

 

I.v.m. het 70-jarig jubileum kon er ‘s middags op kosten van DVO een patatje gegeten worden voor de jeugd en werd 
er ‘s avonds een drankje aangeboden aan de volwassen feestgangers. Ook werden er nog wat gesponsorde hapjes 
uitgedeeld. Er waren ontzettend veel mensen en iedereen had de grootste lol. Voor herhaling vatbaar ! 

 

Een goed begin van het jubileumseizoen en dit belooft wat voor de rest van de activiteiten dit seizoen.   

 

Op facebook zijn al diverse foto’s van het Oktoberfest de revue gepasseerd. Wil je deze zien, zoek naar de groep DVO 
en zie alle mooie foto’s gemaakt door Raymond Spermon. 

 

Auf wiedersehen !  
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Op 2 januari 2016 is DVO weer eens vertegenwoordigd op de Nederlandse Open Clubkampioenschappen (NOJK). 

DVO zal deelnemen met een CMV team nivo 6 die bestaat uit: 
 
- Mylan de Gelder 
- Timo de Jong 
- Lieke v Bennekom 
- Dagmar Mourits 
- Isa Ebink 

Het toernooi zal plaatsvinden in Middelbeers.  Alleen de beste van de poule plaatsen zich 
voor de halve finales die in maart gespeeld zullen worden. 

De laatste keer dat DVO hieraan deelnam was rond 2003/2004.  Wederom een leuke uitdaging ! 

 

Jongens C: ook een unieke samenwerking met Apollo; zelfs in de competitie !!  

Nadat Jongens B van DVO en jongens A besloten om gezamenlijk te gaan trainen om elkaar beter te maken en meer uren te 

trainen,  is inmiddels ook de samenwerking ingegaan tussen de Jongens C van beide verenigingen. 

Afgelopen maandag (2 november) is de 1
e
 training geweest in Oud Beijerland dat vrijdag zijn vervolg had in Numansdorp.  Bei-

de teams zullen per 16 januari as. als één team de competitie in gaan. 

Voor beide verenigingen is dit een pilot voor eventueel in de toekomst soortgelijke samenwerkingen bij teams waar een tekort 

is. 

Aan het einde van de 2
e
 competitie zullen beide verenigingen de samenwerking evalueren en, bij positief resultaat, continueren 

voor mogelijk de komende jaren.  

Wijziging trainingen Meiden en Jongens D 

 

Vanaf dinsdag 17 november zijn de trainingen van de CMV 5/6 gewijzigd als volgt: 
 
* dinsdag  1800u-1930u   Meiden D / CMV nivo 6 
* donderdag  1800u-1930u  Jongens D / CMV nivo 5 

Hierdoor is er bij beide trainingen meer zaalruimte ontstaan, aangezien het aantal inmiddels 

de 20 kinderen naderde  

 

 

Bekerwedstrijden Dames 1, Heren 1, Meiden A, Jongens B 

Alle bekerwedstrijden zijn op 24 oktober jl gespeeld in onze eigen sporthal. 
Alle teams wisten zich hierbij voor de volgende ronde te plaatsen. 

De 2
e
 ronde vindt plaats op zaterdag 5 december. 
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Hierbij weer een stukje uit de CMV groep 

 

 

Hallo mogen wij ons even voorstellen: 

  

Max Stijn Lukas Tygo Chemène Naomi     Naomi Tessa Leanne Denise Stijn 

Talitha Thessa Nazila Thijs Vera Sanne                 Senna Amy Eveline Lotte Julia 

Brent Sam Donna Zoë  

 

Wij zijn een super gezellige groep, en inmiddels krijgen we training van wel 4 trainers. 

Bas, Kevin, Anita en Sandra. 

 

Inmiddels hebben we alweer 3 toernooien gespeeld, en aardig wat prijzen gewonnen. 

Ook krijgen we als beloning voor ieder toernooi een sticker op onze kaart en bij iedere volle kaart, 6 stickers, krijgen we een “coole 
“sleutelhanger of medaille. 

 

Ieder week werken we hard aan allemaal nieuwe dingen, paassen, serveren, het doordraaien (ook best lastig voor sommige) en na-
tuurlijk als afsluiting van iedere training spelen we nog een partijtje tegen de trainers…..!!!   

 

Zaterdag 7 november hebben we ons 1
e
 thuistoernooi van dit seizoen gespeeld in de  

Willem van Oranje.  

Het Carla Wijntje CMV Toernooi 2015 !! 

Een superdruk, maar gezellig toernooi. We hebben het goed gedaan en van de 5 teams hebben zelfs 2 de 1
e
 plaats gewonnen, en 

hiervoor een mooie beker gekregen. 

We hadden veel supporters, Opa’s, Oma’s, broertjes, zusjes, iedereen kwam kijken en ons aanmoedigen! 

   

 Team 2 en 3    De wedstrijdleiding   De prijsuitreiking 

        Onze topspelers……. 
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Voor iedereen was er na afloop nog een vaantje en een zakje pepernoten. 

 

Aan het eind van de dag was er weer de inmiddels traditionele activiteitenavond, waar weer allemaal leuke zaalspellen georganiseerd waren. 
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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 20 kinderen in de leeftijdscategorie van 9 t/m 12 jaar. 

Hiervan is de helft al actief in de competitie en de andere helft gaat per januari starten. 

De jongens en meiden D1 doen het goed in de huidige competitie en staan op de 3
e
 en 1

e
 plaats.  

De teams spelen op nivo 5 Hoog en zitten bijelkaar in dezelfde poule. 
Recentelijk hebben beide team tegen elkaar gespeeld en waren de meiden het sterkst (3-1) 
 
De trainingsgroep bestaat momenteel uit enthousiaste jongens (10) en meiden (9) en trainen veel op techniek, positiespel en 
inzicht.  De meest techniek wordt op de woensdag  getraind en positiespel , tactiek, service ed. (wedstrijdelementen) op de 
dinsdag en donderdag. 
Gezamenlijk proberen we de spelers weer een stapje verder te krijgen en voor te bereiden voor de C. 
 

Binnenkort zal er weer gekeken worden of de teams per januari weer een stapje hoger kunnen gaan spelen. 

In de volgende whoemmm kennismaking met het nieuwe jongens C team…. 

 

Barbara, Em, Laurens en Raymond 

Wat gaan we binnenkort nog allemaal doen??? 

Vooral heel veel oefenen, toernooien spelen en vooral veel plezier hebben. 

 

Op maandag 30 november komt de Sint en zijn Pieten weer langs. 

We gaan onze schoen zetten.. 

Zou het weer net zo spannend en leuk worden als vorig jaar? 

Wat staat er dit jaar allemaal in het Grote Boek ? 
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Ik ben Kyara Ebels, 10 jaar oud.  

Zit op basisschool de Hoeksteen in oud beijerland.  

Ik speel in meisjes D1.  Met Joyce, Sanne, Merel en Manouk. We hebben een heel leuk team. Iedereen is sportief.  

Ik ben op volleybal gekomen door mijn vader (Raoul) ik wist niet meer welke sport ik wilde doen en hij bracht mij 
een keertje. Toen vond ik het erg leuk.  

Het leukste is de wedstrijden en aanvallen. En dan natuurlijk winnen ! 
Verder knutsel ik graag, buitenspelen en filmpjes kijken op you tube.  

Ik ga het meeste om met Merel uit mijn team. Zij woont ook bij mij in de straat en we zitten samen in groep 7.  

Wil straks net zo goed kunnen volleyballen als papa vroeger, en als Wendy en Krista. ( dames 2) 

Groetjes,  

Kyara 

 

                                             
Ik ben Erik Dijk, 10 jaar oud. 
 
Ik zit in de D trainingsgroep op dinsdag (10-12 jr) omdat ik nog niet in een team zit. 

Ik ben op volleybal gekomen omdat ik meegedaan heb aan de volleybalclinic op school in april jl en daarna de  
Summer School 
 
Het leukste aan volleybal vind ik om steeds beter te leren volleyballen En ik vind het gezellig met de andere kin-
deren. 
 
Mijn andere hobby’s zijn gitaar spelen, met Lego spelen en veel buiten spelen. 
  
Ik ga het meeste om met Xander uit de groep,want die zit ook bij mij in de klas. 
Mijn voorbeeld is Nathan Sawaya, omdat hij van Lego hele grote bouwwerken maakt. 

  
                                              

Ik ben Xander van der Pol en bijna 11 jaar oud (8 december) 

Ik speel in Jongens D1 en train op de maandag, dinsdag en donderdag. 
 
Door mijn broer ben ik gaan volleyballen. Die zat eerder op volleybal. Ik ging wel eens mee naar de training en begon volleyballen 
toen ook leuk te vinden. Bij ons thuis volleyballen we ook veel met mijn vader en kleine broertje Tygo.  

Het leukste van volleybal vind ik de wedstrijden. 
 
Naast volleybal doe ik ook gamen, buiten spelen en muziek luisteren 

Het meeste ga ik om met Robin uit mijn team. 
 
Mijn grootste voorbeeld is Simon Philps, dat is een drummer.  
En natuurlijk Hidde Boswinkel.   
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 SPONSOR-TALK 
 

 

Mako Cleaning Service  
 

Vrijwel iedereen zal het belang van werken in een schone omgeving onderkennen. Niet alleen 
vanuit hygiënisch oogpunt, maar ook omdat mensen beter functioneren in een goed onderhou-
den ruimte die vrij is van stof en vuil. Als middelgroot schoonmaakbedrijf houdt Mako Cleaning 
Service zich al jaren bezig met schoonmaak en onderhoud. 

Mako is gespecialiseerd in schoonmaakonderhoud, glasbewassing, gevelreiniging, graffitiverwij-
dering en vloeronderhoud. Dit voert het uit voor een brede klantenkring, variërend van woning-
bouwverenigingen, vastgoedbeheerders, overheidsinstellingen,  scholen en het MKB.  Deze 
werkzaamheden worden door een team van ongeveer 150 medewerkers uitgevoerd voorname-
lijk in een straal van zestig kilometer rondom Oud-Beijerland. Doordat onze organisatie compact 
is kunnen wij snel schakelen en zo onze dienstverlening op de juiste manier uitvoeren en ons 
motto nastreven, namelijk “ouderwetse service moderne kwaliteit”. 

Mako is een maatschappelijk betrokken bedrijf. Zo werkt het samen met SW-bedrijven, waar-
door het meehelpt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te laten komen. 
Tevens ondersteunen wij diverse sportverenigingen, voornamelijk in de Hoeksche Waard, door 
middel van sponsoring. Zo is Mako al jaar en dag sponsor bij DVO en draagt het de vereniging 
een warm hart toe.  

Bent u nieuwsgierig wat Mako voor u kan betekenen?  

Bezoek dan onze website www.makocleaning.nl of stuur een mail naar info@makocleaning.nl. 

 

 

 

 

http://www.makocleaning.nl
mailto:info@makocleaning.nl
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Artikelen kunnen worden ingele-
verd  via bovenstaand e-
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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:    Dames 1 

 Nieuws uit ALV (nov j.l.) 

 Commissie uitgelicht: nieuwe en bekende gezichten in het bestuur, een voorstelrondje 

 Kledingcommissie: update  

 Jeugdkamp preview  

 Status Reuniedag 19 maart 

 Verslag NOJK (CMV) 

 Jongens C team combinatie Apollo met DVO 

 En meer 

 

Whoemmm verschijnt medio Februari 2016 !  

 

Heb jij zelf input voor de Whoemmm, mail de redactie; whoemmm@dvovolleybal.nl   

mailto:whoemmm@dvovolleybal.nl

