
 

 

 
 
Nieuws uit het bestuur 
 
Ledenvergadering 
Op maandag 1 mei om 19.30 uur vindt weer de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Locatie is de kantine van 
sporthal “de Citadel”. De uitnodiging hiervoor wordt binnenkort verstuurd.  

 
Kampioenen! 
Het seizoen is nog in volle gang, toch zijn we trots te kunnen melden dat er al twee teams kampioen zijn 
geworden dit seizoen. Het recreatieteam Timmerbedrijf Bos / Notarispost Ommen is kampioen geworden. Ook 
Jongens A is kampioen geworden in de Hoofdklasse!  
 

Feestelijke afsluiting van het seizoen 
Het einde van het volleybalseizoen is weer in zicht. Graag willen we dit seizoen afsluiten met een barbecue. 
Tijdens deze barbecue zullen we tevens de kampioenen huldigen! Op 22 april steken we de kolen rond 17:00 
uur aan. Uiteraard zijn alle leden, ouders, broertjes en zusjes en opa’s en oma’s welkom! 
  
De kosten voor de barbecue zijn tot 12 jaar €5,- p.p. en voor iedereen van 12 jaar en ouder  €10,- p.p. 
Drinken is niet bij de prijs inbegrepen. 
  
Graag horen wij voor 8 april, via je trainer/ster of je komt zodat wij er rekening mee kunnen houden. Als je je 
aanmeld dien je meteen te betalen (bij je trainer). 
Bij onvoldoende aanmeldingen gaat het niet door en wordt het geld teruggegeven 

 

 
Nieuws vanuit de technische commissie 
 
Teamindeling 
Afgelopen weken is geïnventariseerd wat de wensen van spelers en trainers voor volgend seizoen zijn. De TC 
heeft daarnaast in overleg met het bestuur richtlijnen opgesteld voor het indelen van de teams. De wensen van 
de spelers en trainers, gecombineerd met deze indelingsrichtlijnen, vormen de ingrediënten voor de 
uiteindelijke teamindeling. Basis voor de richtlijnen is dat duidelijk moet zijn vanuit welke perspectief een team 
aan de competitie begint. Zo zal bijvoorbeeld het wisselbeleid bij een puur prestatief team duidelijk anders zijn, 
dan bij team dat als doel heeft spelers klaar te stomen voor een hoger niveau. Handhaven in combinatie met 
speeltijd voor ontwikkeling zal hier dan leidend zijn voor het wisselbeleid. Daarnaast zullen de eisen aan 
spelers/speelsters per soort team ook verschillen.  

Per seizoen wordt per team vastgesteld wat voor soort team het is. Het niveau waarop gespeeld wordt is niet 
altijd leidend om het soort team te bepalen. Bepalend is wat de mogelijkheden zijn en het ambitieniveau van 
vereniging en spelers. 



Bij jeugdteams geldt dat er naar gestreefd wordt om deze in de hoogst haalbare klasse te laten spelen. De 
klassenindeling bij de jeugd vindt plaats via indelingstoernooien en de jeugdteams zullen dan ook zoveel als 
mogelijk en zinnig deelnemen aan deze indelingstoernooien.  

Plaatsing van spelers is afhankelijk van verschillende factoren en wordt door de TC, in samenwerking met de 
trainers, bepaald. Factoren die bepalend zijn, zijn o.a. niveau, ontwikkelbaarheid, voldoen aan minimale 
vereisten voor deelname aan trainingen en wedstrijden en de instemming van de speler met de 
uitgangspunten en doelstellingen van het team. De richtlijnen zijn gelijk aan die van vorig jaar.  

Wat voor komend seizoen duidelijk is, is de extra behoefte aan trainers. Er komen in ieder geval 3 nieuwe C 
teams bij door instroom vanuit de mini’s. Lijkt het je leuk om een team te trainen of om te leren hoe je training 
geeft? Laat het weten aan je eigen trainer of aan één van de leden van de TC. 

 

Indelingstoernooien 
Het indelingstoernooi voor jeugdteams in de topklasse vindt 29 april a.s. plaats. Op dit moment wordt gekeken 
of en zo ja in welke samenstelling we ons laten vertegenwoordigen in de A, B en C jeugd. Het indelingstoernooi 
voor de hoofdklasse A, B en C jeugd staat vervolgens op 13 mei gepland. Nadat helder is hoe deze plaatsingen 
gaan uitpakken kan de teamindeling definitief gemaakt worden. De teamindeling voor de hele vereniging zijn 
daarom ook niet voor half mei te verwachten. Exacte data volgen nog.  
  

Scheidsrechterszaken 
Zoals jullie gemerkt hebben zijn we gestart met het vergroten van ons scheidsrechterskorps. Iedereen vanaf A’s 
moet wedstrijden kunnen fluiten. Dit is nodig, omdat we anders onvoldoende scheidsrechters houden. 
 
Hoewel we nog niet op 100% zitten, is de actie wel succesvol. Sinds het begin van het seizoen zijn we 20 
scheidsrechters rijker geworden en dat is voor een eerste stap een heel mooi resultaat. Dit zorgt ervoor dat de 
we de taken eerlijker over de leden kunnen verdelen en dat is waar het in een vereniging om gaat. We moeten 
het samen oplossen, voor elkaar en met elkaar. 
 
Komend seizoen gaan we hier mee verder, zodat we nog meer betrokkenheid krijgen en iedereen zijn steentje 
bijdraagt aan het succes van onze vereniging. Naast de al bestaande scheidsrechters zullen we het komend 
seizoen weer nieuwe scheidsrechters gaan benaderen en inzetten. 
 
Om  de scheidsrechters zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden, zullen we meer aandacht aan begeleiding 
en informatie gaan besteden. Zo starten we volgend seizoen met een informatiebijeenkomst voor de 
scheidsrechters waarin uitleg over (nieuwe) spelregels wordt gegeven en we de behoeften aan begeleiding 
kunnen inventariseren. 
 
Tot slot nog een compliment voor alle scheidsrechters die dit seizoen gefloten hebben. Dankzij jullie kunnen de 
wedstrijden gewoon doorgang vinden en daar doen we het uiteindelijk voor. De opkomst was heel hoog en dat 
maakt dat de zaaldienst het een stuk rustiger heeft. Dank daarvoor. 

 

 
Nieuws vanuit de Mini commissie 
 

Wedstrijden 

Zaterdag 18 maart was het weer zover, de thuiswedstrijden van deze competitiehelft. Voor de spelers gaf dit 
weer een extra dimensie want thuis….. voor al die papa’s, mama’s, opa’s en oma’s is toch spannender dan 
anders. Er waren weer veel spannende wedstrijden en de mini’s van DAC hebben weer prima gepresteerd! 

 

Zomerfeest 
Half april eindigt voor de competitieteams de competitie van dit seizoen, maar dat betekent nog niet dat we 
voor dit seizoen dan al stoppen met volleyballen. De mini's en ienieminie's trainen door tot eind juni en sluiten 
ook dit seizoen weer af met een geweldig zomerfeest op 30 juni. 



Het zomerfeest is tevens het afscheid van de oudste minileden, aan het einde van dit seizoen vallen zij qua 
leeftijd onder de C jeugd en niet meer onder de mini's. Na de meivakantie zullen zij voor de trainingen de mini's 
al verlaten en overstappen naar de C jeugd om zo alvast te wennen aan de nieuwe teams. Wij wensen deze 
spelers alvast heel veel plezier met het vervolg van hun volleybal sportcarrière. 

Kalkwieke Volleybaltoernooi 

Het is weer bijna zover, het Kalkwieke volleybaltoernooi staat er weer aan te komen! Meld je snel aan om mee 
te kunnen doen met het gezelligste volleybaltoernooi van 2017. Er zijn nog een aantal plekken vrij, dus wil jij je 
vrienden, vriendinnen, collega's of familie kennis laten maken met de mooie sport volleybal?  
Meld je dan snel aan! Vol = Vol!  Het zou jammer zijn als jou team niet mee kan doen! 
 
Wanneer:  Vrijdagavond 19 en zaterdagavond 20 mei  
Voor:   Gevorderden- of de recreatieklasse.  
Regels.  Minimaal één dame in het veld 

Maximaal twee Nevobo spelers van boven de 18 (uitgezonderd recreatiespelers) 
 
Op beide avonden starten de eerste wedstrijden om 18:30 uur. 
De kosten (minimaal 6 personen) is €20,- te voldoen bij het aanmelden op de speelavond!!!!!! 
Aanmelden kan via http://www.volleybal-dedemsvaart.nl/pagina/aanmeldformulier-kalkwieke-toernooi 

 

http://www.volleybal-dedemsvaart.nl/pagina/aanmeldformulier-kalkwieke-toernooi

