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Beste Whoemmm lezers, 
Welkom bij deze eerste uitgave in 2017

Van de voorzitter, namens het 
bestuur,

Jacqueline, Raymond, Bas, Huib 

De feestdagen zijn 
geweest, de trainingen 
en de competities weer 

hervat. op volleybal gebied 
was het dus even wat rustiger, 
maar nu kunnen we er gelukkig 
weer tegenaan.

tijdens de laatste algemene 
Leden Vergadering hebben we 
Bas en Jacqueline benoemd 
tot Bestuursleden, en zij 
hebben de eerste vergadering 
al hun steentje bijgedragen. 
Leuk dat er toch steeds weer 
mensen opstaan om iets voor 
DVo te doen. Niemand kan 
het alleen, en alleen samen 
kunnen we er iets moois van 
maken.

Bas en Jacqueline zullen zich 
verderop in deze Whoemmmm 
nog even verder introduceren.

Nog een groepje vrijwilligers 
welke zich met hart en ziel 
voor DVo inzetten, de mensen 
van de tC, zijn de eerste 
inventarisaties aan het doen 
voor het volgende seizoen. 
ook dat vraagt aandacht en 
zorgvuldigheid, en met de 

nieuwe bezetting van de tC 
heb ik er vertrouwen in dat ze 
tot goede oplossingen komen.

We hebben 4 nieuwe D teams 
( CmV jeugd niveau 5 en 6 ) 
dus de inspanningen voor 
meer jeugd begint eindelijk 
te werken en we streven 
ernaar om deze kinderen snel 
aan de competities te laten 
deelnemen. ontwikkeling is 
belangrijker dan winnen, maar 
de spanning van een wedstrijd 
spelen is ook op die leeftijd 
ontzettend leuk.

kortom, DVo is in beweging 
en zo proberen we stapje 
voor stapje te ontwikkelen tot 
een wat grotere vereniging 
waarbij sportieve prestaties 
belangrijk zijn en waarbij de 
sociale onderlinge omgang 
erg belangrijk blijft. in dat 
kader past ook helemaal het 
Duo feest van 11 februari. 
ontzettend leuk thema en er 
is een prachtige professionele 
uitnodiging voor gemaakt. 
ook dat hoort bij DVo.

We zijn erg benieuwd naar de 

opkomst en de creativiteit in 
de Duo’s. Het belooft in ieder 
geval een knaller te worden.

uiteraard zijn er ook elke 
periode minder leuke kwesties 
die veel tijd en aandacht 
vragen. afgelopen maanden 
was dat vooral de problematiek 
omtrent de gladheid van de 
vloer in het paradijs. Na vele 
mailtjes en gesprekken met 
sportplaza lijkt het erop dat 
men een oplossing heeft 
gevonden en het op niet al te 
lange termijn opgelost kan 
worden. Die frustratie is dan 
ook weer verleden tijd.

2 nieuwe bestuursleden stellen zich voor
commISSIe uItgelIcht 
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ik wil mijzelf even voorstellen als de nieuwe 
secretaris van DVo. mijn naam is Jacqueline 
Dubbeld, ik ben getrouwd met Bert en 
wij hebben een dochter genaamd Judith. 

Wij hebben ons droomhuis gevonden in  
’s-gravendeel waar we nu al weer 25 jaar met 
heel veel plezier wonen. ik werk al heel lang in 
de financiële sector, waarvan de laatste 10 jaar 
met veel plezier bij fourtop iCt BV in Hendrik-
ido-ambacht. Hier ben ik verantwoordelijk 
voor de financiële administratie. ik werk daar 
met een jong team van techneuten, stagiaires 
en een iets oudere leiding.

mijn favoriete sport is Volleybal. ik heb 10 
jaar promotieklasse gespeeld bij Dames 1 van 
roWiDo te ’s-gravendeel. Daar heb ik ook vele 
jaren training gegeven aan jeugdteams en het 
CmV opgezet. roWiDo is later gefuseerd met 
DDL (puttershoek) , Volley Quick (strijen) en 
Volley van de Berg (mijnsheerenland). Daaruit 
is het huidige BeneVia ontstaan. 

Door blessureleed was ik genoodzaakt te 
stoppen en heb dat een aantal jaren later weer 
opgepakt. Cora en evelyn, waar ik eerder mee 
had gespeeld bij BeneVia, vroegen zich af of ik 
niet bij hun wilde komen spelen. ik heb mijn 
volleybalschoenen uit de kast gepakt en ben 
zodoende bij  DVo terecht gekomen. Hier heb 
ik er al weer vele leuke jaren op zitten.

Dan komt er een moment dat er mensen zijn 
die je polsen voor een functie binnen het 
bestuur. Hier heb ik toch even over na moeten 
denken maar zag ook wel een mooie uitdaging 

de vacatures na het stoppen van Erwin als secretaris en Martin als 
algemeen bestuurslid werden vrij snel na een oproepje al ingevuld. 
Jacuqeline en Bas hebben zich bereid gevonden het bestuur weer 
te complementeren. Zij stellen zich even voor ! 

NIEUWS UIT 
het bestuur 

die ik niet uit de weg bent gegaan. samen 
met de andere bestuursleden zijn we met 
veel enthousiasme aan dit seizoen begonnen. 
Daarnaast ben ik ook verbonden aan de CmV, 
om daar met hand- en spandiensten te helpen, 
bij het organiseren van activiteiten etc. samen 
met Lisette en anita hebben we afgelopen 
november een heel goed en gezellig Carla 
Wijntje CmV toernooi georganiseerd.

Daarnaast heb ik ook al vele vrijwilligers aan 
het werk gezien en die moeten we koesteren. 
De tijd en positieve energie die men in deze 
vereniging stopt is enorm. Laten we elkaar 
waarderen en respecteren. 

sportieve groet, 

Jacqueline

JaCQueLiNe DuBBeLD Bas den Boer is ons nieuwe algemeen 
bestuurslid !
Zo`n 36 jaar geleden begon ik, Bas 
den Boer, op 4 jarige leeftijd aan 

mijn zaalvolleybal “carrière”. met een vader 
en een moeder die allebei in het eerste van 
DVo speelden was het niet geheel onlogisch 
dat de kinderen ook gingen volleyballen. mijn 
beide broers waren op jonge leeftijd al redelijk 
succesvol in de sport. Helaas was dat bij mij 
niet het geval. Wedstrijden spelen vond ik heel 
erg leuk maar trainen was zeker niet mijn 
ding. op 18 jarige leeftijd besloot ik met mijn 
zaalvolleybal “carrière” te stoppen. ik had 
inmiddels ook al mijn top bereikt bij heren 4 
3de klasse ;).

op mijn 24e levensjaar begon het toch weer te 
kriebelen en ben ik gaan beachvolleyballen. ik 
begon mijn beachvolleybal “carrière” in Breda 
in een indoor beachvolleybalhal. maar na 
twee jaar hier met heel veel plezier te hebben 
getraind ging deze hal helaas failliet. inmiddels 
was ik redelijk fanatiek beachvolleyballer en 
trainde ik het liefst zoveel mogelijk. ik heb 
toen de keuze gemaakt om in aalsmeer te 
gaan trainen in the Beach. Dit was toen de 
dichtstbijzijnde indoor beachvolleybal locatie.

in aalsmeer leerde ik een hoop nieuwe mensen 
kennen waardoor ik al snel een partner had 
waarmee ik toernooien ging spelen in het 
Liptonice circuit op het niveau heren 2x2 
hoog. We trainden zo`n 2 a 3 keer per week. 
in de winter in aalsmeer en in de zomer in 

scheveningen. ieder jaar probeerden we 
weer hoger in de overall ranking te komen en 
uiteindelijk zijn we na een paar jaar kampioen 
geworden. Dit was voor mij toen een redelijk 
hoogtepuntje.

Na vele trainingen van verschillende 
beachvolleybaltoppers zoals richard de kogel, 
John stubbe, Casper groenhuijzen, rick 
Wiggers, alexander Brouwer en sven Vismans 
mochten we in 2007 voor het eerst meedoen 
met de eerste divisie. Het jaar daarop speelden 
we ons eerste Nk, plaatsten we ons voor het 
hoofdtoernooi en behaalden we de 13e plaats.

sindsdien speel ik nog steeds op 40 jarige 
leeftijd ieder jaar vol passie mee in de eerste-/
eredivisie van het Nederlandse beachvolleybal 
circuit en heb ik inmiddels aan 7 Nederlandse 
kampioenschappen mogen deelnemen. 
stiekem ben ik best wel een beetje trots op 
mezelf ;)

aan stoppen moet ik voorlopig niet denken en 
ondertussen ben ik de volgende generatie bij 
DVo aan het klaarstomen. 

Bas DeN Boer

Van luie zaalvolleyballer 
tot gepassioneerd 
beachvolleyballer

2 3



TEAM IN THE PICTURE
Meiden B1

De meiden B1 is een 
echt team. Dat 
is op zich niet zo 
verwonderlijk als je 

weet dat sommige van de 
meiden al vanaf hun zevende 
of achtste (kim, Danielle en 
iets later Cathy en Noor) in 
hetzelfde team zitten. er 
kwamen erbij, er gingen er 
weer weg, maar de harde 
kern bleef. Het toevoegen 
van jong bloed (isa en Lieke) 
ging echt super. De meiden 
werden meteen in de groep 
opgenomen. en stap voor stap 
groeide het team. prachtig om 
te zien als toeschouwer.

Vorig jaar speelden de 
meiden als mC1 onder leiding 
van martin kooiman, met 
marissa, sophie en Dagmar, 
steeds meer samen, ze 
gingen bovenhands serveren, 
aanvallen opbouwen. een 
groeiend team dat echt plezier 
heeft in het spel. en er als 

team stond, zonder elkaar ooit 
af te vallen
en dan dit seizoen: marissa en 
Dagmar stopten ermee maar 
zie daar: versterking kwam 
er meteen aan: twee nieuwe 
leden marit en amber. ook zij 
werden meteen opgenomen 
in de groep. onder leiding 
van een nieuwe trainer zijn 
de meiden aan het systeem 
spelen begonnen. oef, dat 
is nog niet makkelijk! Vol 
enthousiasme en geduld 
traint sjaak net zo lang tot ze 
stuk voor stuk snappen wat 
hun taak is, waar ze moeten 
staan, wie de diagonaal is, 
waar ze heen moeten rennen 
en wanneer. en dan ook nog 
eens volleyballen, maar… de 
deadline met het team was 
December spelen we het 1-5 
systeem, dus jawel. De meiden 
B1 speelt nu systeem. als ik 
als niet volleyballer zeg : ze 
spelen 1-5 zeg ik dan iets heel 
raars? soms met libero, soms 
zonder.

De eerste wedstrijd dit jaar 
was een enorme chaos. 
eigenlijk was het hilarisch om 
te zien maar het huilen stond 
sommige dames nader dan 
het lachen. maar Het team 
sleepte toch de overwinning 
uit het vuur. afgelopen week 
ging het systeem met libero 
isa stukken beter. er werd 
ook echt weer gevolleybald af 
en toe! mooi samenspel en 
lekkere aanvallen: kijk, dat 
biedt perspectief.

mB1 – still under construction 
by kirsten/matthijs/sjaak 
en de ouders, die dinsdags 
en donderdags aanwezig 
zijn op de training voor 
ondersteuning.

De dames gaan door het vuur 
voor elkaar. ik hoop dat we 
nog heel lang van deze groep 
mogen blijven genieten!

ingrid Doesburg smits

Nieuws uit de ALV
Trainen in de vakantie
in vervolg op de algemene Ledenvergadering 

waarin al was aangegeven wanneer trainen in 
de vakanties wel en niet in de contributie zit, 

is het als volgt uitgewerkt: 

•	 periode van de trainingen (exclusief 
vakanties):  is de start van het basisschooljaar 
tot aan het Laningtoernooi (2e zaterdag 
van juni)

•	 De zaal is standaard ingehuurd tot aan 
de meivakantie. Daarna kunnen teams 
aangegeven of ze verder willen tot aan de 
Laning.

meeneemrecht voor de periode 
na het laningtoernooi

teams die geen gebruik maken om in de 

vrijgestelde vakanties te trainen, en eventueel 
na het Laningtoernooi nog door willen trainen, 
mogen deze meenemen. Dat zijn maximaal 2 
trainingen.

teams die trainen op de maandag of donderdag 
en daarbij 1x per week trainen, mogen de 
feestdagen, zijnde 2e paasdag, 2e pinksterdag 
en hemelvaart, meenemen voor de periode 
na het Laningtoernooi, indien gewenst.  Dan 
is voor iedereen het aantal trainingsweken in 
principe gelijk.

Zaal in de vakanties
De zaal is standaard Nooit ingehuurd tijdens 
vakanties. Hiervoor dient, zoals gebruikelijk, 
even per mail een verzoek te worden ingediend 
met dag en tijd.
Zo kan het goed bijgehouden worden en zijn er 
geen misverstanden

trainen in de vakantie in de contributie ?
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BERICHT UIT  dE TC

Jeugdlijn meiden a/B
Joëlle gaf aan dat er gesprekken zijn geweest 
en gaan komen met martin (a) en sjaak (B) 
over de toekomst van het meiden a team. 5 
meiden gaan naar de senioren. Joëlle, sjaak, 
steven en martin zijn samen aan het kijken 
welke mogelijkheden er zijn en hierin de beste 
beslissing te nemen voor de meiden.

Jongens a/B
Komende tijd zullen er gesprekken zijn met 
jongens B. op het moment missen we binnen 
de vereniging een jongens a team. 2 jongens 
zullen zowel bij de heren als bij de jongens 

blijven spelen in 2017/2018, met hulp van het 
jongens B team, moet het goed te doen zijn om 
een jongens a team te behouden.

groei dvo:
mede dankzij de actieve ledenwerving, zijn er 
veel nieuwe kinderen gestart in de leeftijd 6 tot 
9 jaar. er komen komend seizoen 4 teams bij 
en valt naar waarschijnlijkheid 1 team af. (om 
welke teams het gaat is nog niet duidelijk). Dit 
betekent (nog meer) krapte in de zaalruimte. 
We zullen het bestuur verzoeken om de vraag 
naar extra zaalruimte (vanaf 18.00) door te 
spelen naar sportplaza.

Zaterdag 6 mei 9.30-11.15 start Summerschool 
(door vele trainers)

Photo: Aliquam tincidunt suscipit gravida

ledenwerving
er zijn verschillende 
(ledenwerving) activiteiten 
geweest de afgelopen maanden 
en ook de komende maanden 
staat e.e.a. op de planning: 

•	 Zaterdag 6 mei 9.30-11.15 
start summerschool (door 
vele trainers)

•	 Zaterdag 3 juni 14.00-17.00 
familietoernooi  (Jacqueline 
en Barbara)

Jeugd
Joëlle gaat samen met de 
trainers een plan van aanpak 
maken voor de B en a jeugd. 
Barbara gaat de aansluiting van 
de CmV jeugd naar de C-jeugd 
op papier zetten. De tC vindt dat 
we een duidelijk doel moeten 
stellen waar we naar toe willen. 
Dit zal terug komen in het plan 
van aanpak.

dameslijn
De tC gaat zich de komende 
maanden buigen over de 
belastbaarheid van de jeugd, 
mbt meetrainen en meespelen 
bij de senioren. Voor komend 
seizoen is de prognose dat er 
50-55 dames zijn. momenteel 
hebben we 5 dames teams. is 
een 6e damesteam gewenst?? 
Het is belangrijk dat de 
jeugdspeelsters ook de ruimte 
hebben om mee te kunnen 
draaien in een seniorenteam. 
De tC zal hier in de volgende 
vergadering verder naar kijken. 

herenlijn
arjan gaat binnenkort met 
de heren en enkele jongens 
uit JB en Heren 3 om de tafel 
om de toekomst van heren 1 
te bespreken. Wat willen zij? 
Welke weg is de juiste weg voor 
heren 1 van DVo. arjan heeft 
verschillende opties en zal deze 
met de mannen bespreken.

overig
•	 steven stopt na de zomervakantie met zijn werkzaamheden binnen 

de tC, hetgeen wij erg jammer vinden.
•	 De tC wil na de voorjaarsvakantie met de eerste opzet komen met 

een teamindeling voor het nieuwe seizoen, dat zal dan met de 
trainers worden besproken. 

OPROEP: Wil jij ons komen helpen binnen de TC? Mail dan naar 
TC@dvovolleybal.nl

steven, Wim, Joëlle, arjan en Barbara

OPROEP: Wil jij ons komen helpen binnen 
de TC? Mail dan naar TC@dvovolleybal.nl

Benieuwd van alle avonturen van dvo 
dames 1? Neem een kijkje op de website 
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speelsters mochten met hun 
favoriete speelster op de foto 

in de afgelopen maanden 
zijn er een aantal D- en 
C-teams uitgenodigd bij 
heren 1, dames 1 en dames 

Mini van 
de week

De mini’s mochten aanwezig zijn 
bij de wedstrijdbespreking vooraf 
en tijdens de wedstrijd op de bank 
zitten, én meeluisteren bij de time-
outs. De sponsor van dames 1, Van 
Nature, zorgde voor een tafel met 
gezonde versnaperingen

De mini´s op  de foto met  
dames 2

Van Nature, zorgde voor 
een tafel met gezonde 

versnaperingen8



Eveline

ik ben eveline Hulhoven 
en ik ben 9 jaar en  speel 
in meiden D2.ik heb 

eerst een jaar op korfbal 
gezeten, maar toen we 
een volleybalclinic op 
school kregen, vond ik 
dat zo leuk, dat ik liever 
wilde volleyballen. Daarom 
werd ik lid bij DVo.Het leukste aan volleybal 
vind ik dat je de bal met allerlei verschillende 
technieken in de lucht kan houden.Naast 
volleybal zit ik ook op dansen bij Balance’th. ik 
vind het leuk om beide sporten te doen.
meiden D2 is een gezellig team en het is leuk 
dat mijn nicht senna ook in dit team zit.Later 
wil ik net zo goed worden als de dames die in 
Dames 1 spelen! 

Groetjes van Eveline

Timo

ik ben timo Verjaal. 
ik ben 10 jaar oud en 
wordt in april 11. ik 
speel in jongens d1 en 

mag sinds kort invallen bij 
jongens C2. ik heb eerst 5 
jaar gevoetbald bij sHo 
en speel sinds september 
bij DVo. allebei mijn ouders spelen bij DVo. 
mijn moeder speelt bij dames 2 en mijn vader 
bij heren2. Het leukste aan volleybal vind ik 
serveren. Naast volleybal zijn mijn hobby’s 
gamen en naar feyenoord gaan. ik heb een 
leuk team en kan het goed vinden met Jeroen 
en erik. ik hoop ooit in heren 1 te spelen.

Timo

Jeroen

ik ben Jeroen 
Vroegindewey en 10 
jaar oud. ik speel in 
Jongens D1. Vroeger 

speelde ik vaak volleybal 
als we op vakantie 
waren en zo ben ik erop 
gekomen. Het leukste 
vind ik serveren  omdat ik daar bijna geen 
fouten in maak. in mijn team ga ik het meest 
om met timo en erik. mijn ander hobby’s die 
ik leuk vind zijn atletiek en tennis. ik zou graag 
net zo goed willen schaatsen als sven kramer  
omdat wedstrijdenschaatsen mij leuk lijkt

Jeroen

zusters Dorrestijn

             Naomi      Talitha

ik ben talitha Dorrestijn, 9 jaar oud. ik speel 
in de mixD3. omdat mijn zussen op volleybal 
zaten en het mij ook heel leuk leek, ben ik 
ook op volleybal gegaan toen ik 6 was. sinds 

de kerstvakantie speel ik in een echt team 
echte wedstrijden en dat vind ik heel leuk! We 
hebben onze eerste wedstrijd jammer genoeg 
verloren, maar het was wel heel erg leuk en het 
ging ook heel goed! Het leukste van volleybal 
vind ik dat je in een team speelt, als we een 
punt maken zijn we allemaal blij en roepen we 
‘hé hoppa’.  Dat vind ik leuk. set-uppen vind 

ik het leukste om te doen. Naast volleybal is 
trombone spelen en schilderen ook een hobby. 
in mijn team ga ik het meeste om met sanne 
en esmée, de andere meisjes uit mijn team (de 
jongens zijn ook aardig hoor). mijn oudste zus 
Daniëlle volleybalt in de B1, ik wil heel graag 
net zo hard kunnen smashen als zij! en Laura 
Dijkema, want die kan heel goed set-uppen.

Hallo, ik ben Naomi Dorrestijn en ik ben 11 
jaar. ik volleybal vanaf mijn 6e en zit nu in de 
D1. ik ben op volleybal gegaan omdat ik het 
een leuke sport vond als ik ging kijken bij mijn 
zus. Het leukste van volleybal vind ik dat je het 
met anderen samen doet. De trainingen vind ik 

ook heel leuk. Het allerleukst vind ik smashen 
omdat ik dan al mijn energie er uit kan slaan. 
Vaak maak ik dan ook een punt, dat is helemaal 
leuk! in ons team gaan we met iedereen 
evenveel om. Leanne en tessa zitten ook bij 
mij in de klas, maar met Danisha en Denise er 
bij hebben we gewoon een heel gezellig team 
waarin iedereen met iedereen omgaat. op 
donderdag train ik met de C1 mee, en daar 
leer ik allemaal nieuwe dingen, supergaaf! 
saxofoon spelen vind ik ook erg leuk, dat doe ik 
op maandag en dinsdag. een voorbeeld heb ik 
niet, ik wil gewoon mezelf zijn.

 Naomi en Talitha

aan het  einde van de 1e competitie van 
de jeugd zijn 2 teams (winter)kampioen 
geworden.

Jongens B1 en C2.

in de poule van B1 streden naast DVo ook 
sliedrecht sport voor het kampioenschap.  
twee wedstrijden voor het einde moesten 
beide teams tegen elkaar strijden. Hierin 
pakte DVo de 3-1 winst en bouwde de marge 
uit naar 3 punten.  Dit was voldoende in de 
laatste wedstrijd tegen Wik Deze werd met 3-1 

gewonnen en het kampioenschap was een feit.
Jongens C2 wist zich al op 3 december verzekerd 
van het kampioenschap. Het team won zelf van 
intermezzo met 4-0 en zag concurrent Next 
Volley met 3-1 onderuit gaan in tholen.
met 7 punten voorsprong was de laatste 
wedstrijd tegen rowi (4-0 winst) nog een 
formaliteit.

Beide teams werden op 17 december gehuldigd 
in t paradijs door voorzitter alphons vd pol en 
kregen oa een medaille.

Jongens B1 en C2 
kampioen

INTERVIEW
met De JeugD
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Sponsor
talk 

Van Nature is een coöperatie van telers die dagelijks een vers, gezond 
én lekker assortiment van diverse paprikatypes, tomatentypes, auber-
gines, komkommers, pepers etc. oogsten.      op moderne bedrijven 
telen ze met zorg voor de natuur en de omgeving de lekkerste gro-

enten, voor u! De hoogwaardige manier van telen in Nederland, met inzet van 
hommels, biologische gewasbescherming en een duurzaam energiebeleid, 
waarborgt een productassortiment dat schoon, veilig en lekker is.

De producten van Van Nature zijn in 
binnen- en buitenland te verkrijgen, 
vooral in supermarkten. Van Nature 

levert haar producten onder eigen merken (VDN, perfekt, 
Candiezz) en onder label van supermarkten. er wordt 
nauw samengewerkt met vier handelsbedrijven, Combilo, 
Haluco, Levarht en scherpenhuizen, die de producten van 
de aangesloten leden naar meer dan zestig landen export-
eren.

Van Nature heeft ook het consumentenplatform Vers van de teler ontwikkeld. Via dit platform 
(www.versvandeteler.nl) en bijvoorbeeld facebook, pinterest en instagram vindt u ons verhaal, 
de oorsprong van de verse producten van eigen bodem, het geheim achter de beste kwaliteit gro-
enten vers van het land of uit de kas. ook hebben we op dit platform heerlijke recepten voor u 
verzameld om optimaal te kunnen genieten van onze producten. 
Neem dus eens een kijkje, probeer één van de meer dan 300 recepten en laat u verrassen!

ruim € 2300,- voor DVo bij de 
grote Club actie 2016

geslaagd 
DVo Duo
feest

Nunc pretium vestibulum dolor, 
non pellentesque diam placerat 
necorbi volut.

Sponsorkliks

De inkomsten via 
‘sponsorkliks’ stromen 
binnen!!

Door uw online aankopen 
te doen via de sponsorkliks 
verdient DVo een leuk centje 
bij. er zijn vele bekende winkels 
en webshops aangesloten bij 
sponsorkliks. als u een aankoop 
doet via deze pagina dan gaat 
er een provisie naar de club-kas 

van DVo, het kost niets extra’s 
maar de aangesloten winkels 
/ webshops willen op deze 
manier de sport stimuleren. op 
de website van DVo staat een 
link naar onze DVo sponsorkliks 
pagina!! DVo haalt gemiddeld 
meer dan 30 euro per maand 
op. kijk op www.dvovolleybal.nl 
en klik op het sponsorkliks logo 
of ga direct naar https://www.
sponsorkliks.com/products/
shops.php?club=3060

NieuWs
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Hallo dagmar! Vertel es wat over 
jezelf, hoe oud ben je, op welke 
school zit je, hoe lang volleybal je 
al en welke teams heb je bij dVO 

doorlopen,  van wie heb je onder andere 
training gehad bij dVO?

Hoi! ik ben Dagmar ik ik ben 13 maart 13 jaar 
geworden en ik zit op het Hoeksch Lyceum. ik 
volg daar de maVo. ik woon in oud-Beijerland 
en ik hou ontzettend veel van volleybal!!!

ik ben begonnen bij 
de CmV. mijn trainers 
waren toen Carla 
Wijntje en sandra 
vd Berg. Daarna 
ging ik naar 
JD1 en kreeg 
ik als trainers 
r a y m o n d 
spermon en 
Laurens van 
Dijke, en later 
mocht ik meedoen 
met N62. toen ik 
nog D was mocht ik 
al wel meetrainen met 
mC1, dat was bij kevin 
vd Berg. in datzelfde seizoen 

mocht ik ook nog een paar keer meetrainen 
met JB1. Dat was bij Jan knoot. in het seizoen 
daarna zou ik gaan spelen bij JC1 maar tijdens 
de zomervakantie had ik me bedacht en wilde 
toch liever bij mC1 gaan spelen. tijdens dit 
speelseizoen was martin kooiman mijn trainer. 
gedurende dit seizoen deed ik ook volop mee 
bij met de trainingen en wedstrijden van mB1, 
bij sjaak vd Zwaan. in datzelfde seizoen mocht 
ik ook een paar keer mee trainen bij  Dames 2, 
dat was bij rené Nielen en Vincent stok. 

Word je net zo lang als je vader ?

ik hoop het voor de volleybal wel, maar 
in het dagelijks leven lijkt het mij 

niet zo fijn. ik ben nu al 1.84.

Je bent dit seizoen 
verhuist naar 

Next Volley 
dordrecht. Hoe 
heb je het daar 
naar je zin ?

ik heb het 
o n t z e t t e n d 
goed naar 
m’n zin, de 

sfeer is heel 
gezellig en mijn 

team is hartstikke 
leuk. We zijn de 

1e seizoenshelft 
kampioen geworden en 

spelen nu topklasse. 

INTERVIEW
Dagmar 
MourITs 

‘‘Ik zit al bijna 7 jaar op volleybal, ik 
speel sinds dit seizoen bij Next Volley 
Dordrecht in het team MB1, maar 
hiervoor heb ik altijd bij DVO 

Hoe ziet je weekplanning eruit, 
qua school, volleybal en andere 
bezigheden ?

ik heb een drukke weekplanning, op 
dinsdag train ik in Dordt, op woensdag 
heb ik training in het topsportcentrum 
(rtC) in rotterdam, dan donderdag 
weer een training in Dordt, en op 
vrijdag ga ik weer naar het rtC waar 
ik van 15.00 tot 18.00 uur train net 
als op woensdag.  op zaterdag heb 
ik ’s-ochtends 2 uur rayon training in 
ridderkerk, en dan meestal begin van 
de middag een wedstrijd met mijn 
eigen team.  Dus mijn enige vrije dagen 
zijn maandag en zondag. op die dagen 
moet ik ook al het meeste huiswerk 
voor school maken. mijn leven staat 
echt in het teken van volleybal mar dat 
vind ik heel leuk.

Welk sportief doel streef je verder 
nog na, je gaat voor de eredivisie ?

ik zou graag zo hoog mogelijk willen komen met volleybal, mijn droom is spelen in “oranje”.  maar 
als dat niet lukt zou ik heel graag eredivisie willen gaan spelen, wellicht in het buitenland. We 
hebben dit seizoen met meiden C meegedaan aan het NoJk. Na een spannende finaledag zijn we 
4e van Nederland geworden. Dat vonden wij al een hele mooie prestatie. 

Wil je verder nog wat kwijt ?
Wat leuk dat jullie me deze vragen hebben gesteld en dat ik in de Whoemmm kom.  

Groetjes, Dagmar
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Commissie Uitgelicht
De Laning-organisatie
de Organisatie
in ca 1984 werd het idee opgevat voor een 
toernooitje in het park. Jan Weeda heeft 
jarenlang de algemene organisatie op zich 
genomen en kreeg daarbij uiteraard hulp van 
vele DVo-ers. in 2006 hebben paul Bestebreurtje 
en martin kooiman de algemene organisatie 
overgenomen van Jan. Jan bleef en is nog 
steeds betrokken bij de organisatie, 
onder andere op de dag zelf. in 2013 
heeft Nancy de Wijze – faas het 
stokje van paul overgenomen. 
Zodoende ligt de algemene 
organisatie dus nu in handen 
van Nancy en martin.

er wordt gewerkt met 
een draaiboek. Van 
februari tot juni zijn er 
maandelijks een aantal 
taken die gedaan 
moeten worden 
en dus afgevinkt 
moeten worden in 
het draaiboek. Denk 
bijvoorbeeld aan de 
vergunningaanvraag, 
het uitnodigen van 
eHBo, de pr in gang 
zetten, zorgen voor 
genoeg crew-leden 
(opbouw, bargedeelte, 
muntverkoop, afbouw etc) 
uitnodigen van de teams 
en het wedstrijdschema 
v o o r b e r e i d e n .

in februari, maart en april is dit 
slechts een paar uur per maand 
werk, eind mei en begin juni wordt de 
‘’last’’ wat hoger, de week voorafgaand 
aan het Laningtoernooi gaat er soms een paar 
uur per dag aan voorbereidingstijd in zitten.

Wil je op 10 juni a.s. ook een handje meehelpen 
in het park dan ben je van harte welkom! 
stuur een mailtje naar laning@dvovolleybal.nl 

Het 
Toernooi

Het Laningtoernooi 
is een recreatief 
volleybalevenement wat elk 
jaar, traditiegetrouw op de 2e 

zaterdag in juni ,gehouden wordt in 
het park De Laning te oud-Beijerland. 
De organisatie ligt uiteraard in 
handen van onze vereniging. met 
behulp van vele vrijwilligers zorgen 
wij elk jaar voor een geslaagde 
dag. Deelnemende teams bestaan 
veelal uit familie, vrienden, buren of 
collega’s. Zelfs teams van (ver) buiten 
oud-Beijerland komen jaarlijks met 
veel plezier naar het park. om het 
toernooi een recreatief karakter te 
laten houden, mogen er maar 2 
competitie spelende volleyballers 
per team in het veld staan.

in de ochtendpoule worden de teams 
willekeurig over de 10 velden verdeeld, 
waarna er in de middagpoule een 
schifting naar niveau ontstaat. Na 
deze poule wordt er nog één set 
gespeeld tegen een concurrerend 
team, om de einduitslag te bepalen.

tijdens het toernooi is aan alles 
gedacht. aan de bar is van alles 
verkrijgbaar. Van koffie en thee, 
tot aan frisdrank, bier, broodjes 
kaas, snacks, etc. Dit alles 
tegen een schappelijk prijsje !

op 10 juni 2017 a.s. wordt 
alweer de 32e editie georganiseerd. 

de Ruud Vrakking Wisselbokaal

in april 2006, is ons erelid ruud Vrakking 
overleden. De jaarlijks te winnen 
wisselbokaal hebben wij de naam 

van ruud gegeven. ruud was een 
trouwe DVo-er, scheidsrechter en 

supporter van vele teams. maar 
bovenal was ruud ook nog 

eens één van de drijvende 
krachten achter het 

L a n i n g t o e r n o o i .

Winnaars dVO 
Laningtoernooi

 v.a 2003

De Vrijlopers 2016
B&a Boys 2015 

Bonobo’s  2014
B&a Boys  2013

B&a Boys  2012
B&a Boys  2011

B&a Boys  2010
De Blokkendoos  2009

De Blokkendoos  2008
avital    2007

uptotup    2006
Later     2005

De kromme Jongensreloaded              2004
Van alles Wat                 2003
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COMMISSIE 
uitgeLiCHt

www.
In de volgende Whoemmm wordt de 
commissie van de website uigelicht

Prestaties 
van de rayon 
geselecteerden 
bij Eindronde 
Eindhoven 
(combi dVo/
Apollo)

nog meer 
kampioenen / 
promovendi ??

http://www.dvovolleybal.nl/

Volgende keer in de 
Whoemmm 

D4

Team in de picture
dames 4

Redactie

•	 martin kooiman
•	 michiel de roo

Contact

whoemmm@dvovolleybal.nl
artikelen kunnen worden ingele-
verd  via bovenstaand emailadres.

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 

“Heb jij zelf 
input voor de 
Whoemmm, een 
leuk onderwerp, 
idee, of wil je met 
jouw team 
‘’in the picture’’, 
mail de redactie; 
whoemmm@
dvovolleybal.nl 
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