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Wijkvolleybal 

2010 was een succesvol jaar voor het wijkenvolleybalteam van 
DuReVo. In het seizoen 2009-2010 
werd de felbegeerde runner-up 
award in de wacht gesleept. Naast 
de imposante trofee, door 
sommigen al liefkozend "de 
klompvoet" en "blok aan het 
been" genoemd, betekende dat de 
eerste prijs behaald sinds de 
spectaculaire finale in Toon's 
toernooi gewonnen door de Durevo-
jeugd (Waarvoor nog bedankt Jan!)  
 
Dit succes heeft er mede toe geleid dat in het nieuwe seizoen 
maar liefst 10 mensen zich hebben aangemeld (met daarnaast 
nog 5 reserves!). Een luxeprobleem voor mij als coördinator. 
Het afgelopen seizoen had ik op papier te weinig mensen en 
geen dames, dus het was elke wedstrijdronde weer een heel 
geregel om een team op de been te krijgen. Dit seizoen heb ik 
op papier dus eigenlijk twee teams, waar maar ruimte is voor 
één, maar door afzeggingen heb gelukkig nog niemand hoeven 
teleurstellen, al sluit ik dit voor de toekomst niet uit. 
  
In seizoen 2010-2011 is de opzet van het toernooi iets 
veranderd. Het promotie/degradatie systeem is nu zo opgezet 
dat er vanuit de hoogste poule (sterkste teams) niet 
“gepromoveerd” wordt naar de laagste poule (zwakste teams) 
en andersom. Het verrassingsteam is in stand gehouden. Dit 
team bestaat uit willekeurige spelers die op dat moment geen 
wedstrijd hebben en zin hebben om een extra potje te ballen. 
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Er doen verder twee nieuwe teams mee, één uit Duiven en één 
uit Arnhem. Om hiervoor plaats te maken is een indeling 
gemaakt met 5 teams per poule. Hierdoor speel je vier 
wedstrijden in plaats van drie, maar deze duren daardoor wel 
iets korter. Dat mag de pret niet drukken, zeker niet omdat er 
na afloop door de liefhebbers nog kan worden nagepraat onder 
het genot van een hapje (teamschaal!) en drankje (Leffe?, als 
er genoeg glazen zijn....). 
 
Ik hoop dat 2011 weer net zo'n mooi jaar mag worden voor het 
wijkenvolleybal, met volgend seizoen misschien wel twee teams 
van DuReVo!??  
 
Met sportieve groet, Gerard 
 

Eigen toernooi 22 april 2010 

 

Eigen toernooi 4e editie: 
Deelname: 8 teams, 2 poules van 4. 
Dit jaar als lekkers: Broodje Bal,  
Dit jaar de catering: Hanneke.  
De catering was weer voor- 
treffelijk, met de door haar zelf  
gemaakte gehaktballen (60 stuks!). 
 
Uitslag: Volti uit Zevenaar ging met  
de prijs naar huis. De ploeg had het  
meeste luidruchtige publiek bij zich  
en de ploeg met het meeste lawaai- 
publiek zou winnen. (Ze hadden één  
vrouw publiek bij zich…). 
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Verslag ALV van 17-02-2010 
 
Aanwezig: Pim (voorzitter), Ronald (penningmeester),  Martin 
(secretaris), Tammo, Louis, Henk, Chris, Harmen, Sabine, 
Monique, Ilonka, Diana, Inger, Marije, Inge, Marian, Jolanda, 
Bert, Simon, Henny, Roy, Jens, Mike, Helga, Aline , Dylan, 
Hanneke, Beppie en Mirella. Theo(later) 
 
Afwezig met kennisgeving: Simone, Jan. 
Afwezig zonder kennisgeving: één lid. 
 
1: Na de koffie en thee en heerlijke appeltaart 

van Hanneke, dank namens iedereen, wordt de vergadering 
door Pim geopend. 

2: Mededelingen: geen 
3: Verslag secretaris: er zijn geen opmerkingen en het 
  verslag wordt vastgesteld. 
4: Verslag penningmeester: begroting 2009 moet zijn 2010. 

Administratiekosten staan niet in de begroting, zal volgend 
jaar opgenomen worden. 
Subsidie 2009 wordt als voorschot verstrekt. We hebben 
wegens lagere zaalhuur dan verwacht, subsidie moeten 
terugbetalen. Voor 2011 wordt de subsidieregeling 
gewijzigd, nog niet duidelijk is hoe. 
De kascommissie heeft de cijfers bekeken en goedge-
keurd. De contributie wordt voor 2010 niet verhoogd. 

 
5: Bestuursverkiezing: Martin wordt voor 2 jaar herkozen als 

secretaris. 
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6: Nieuwe sporthal, keuze en speelavond 
 Keuze 1: woensdagavond 2 velden 20.30-22.00  29 
 Keuze 2: woensdagavond 2 velden 20.00-21.30  18 
 Keuze 3a: dinsdagavond       13 
 Keuze 3b donderdagavond      15 

Alle aanwezigen geven de 1e voorkeur aan keuze 1 
We zullen als bestuur hiermee verder gaan en de 
gemeente een brief sturen met deze inventarisatie. 

7: Jaaractiviteit en activiteiten 2010: 
We willen de activiteiten van 2009 ook in 2010 weer gaan 
doen zoals Toon’s toernooi, ons eigen toernooi en de 
jaaractiviteit , We willen dit jaar ook weer naar Millingen 
en we willen een partnervolleybalavond organiseren. 
Marjan, Marije en Jolanda gaan de jaaractiviteit 
organiseren. Een budget volgt nog via het bestuur. 
Hanneke en Chris verzorgen weer de boodschappen voor 
ons eigen toernooi. 
We willen ook kijken wat de mogelijkheden zijn voor een 
sponsoravond, het bestuur kijkt hier verder naar. 

8: Er worden een aantal mensen in het zonnetje gezet voor 
hun inzet in 2009 voor de club in welk opzicht dan ook.. 

 Hanneke, Jolanda, Louis, Gerard, Jens en Jan voor Duuve 
te Gek. 

 Chris voor de herhaalde sponsoring van Rentokil. 
 Louis voor het aanbrengen van 10 

ballensponsoren. 
 We hebben daar 10 nieuwe ballen en 2 

scoreborden van gekocht. 
 Tevens heeft Monique 4 vlaggen 

gemaakt en alles wordt direct getoond. 
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9:  Rondvraag: 

 
• Het e-mailadres leden@durevo.nl mag alleen door het 

bestuur worden gebruikt, zodat geen onduidelijkheid 
ontstaat over de status van een e-mail. 

• 6 van de oude ballen worden via Martin geschonken 
aan een goed doel in Kenia 

• Een aantal leden is gebeld door een sportschool in 
Arnhem met het verzoek lid te worden. Het was 
onduidelijk hoe ze aan deze namen en 
telefoonnummers waren gekomen. Het blijkt dat 
Marjan deze namen had doorgegeven. 
Ze geeft aan dat ze dit beter van te voren had 
kunnen overleggen met betrokkenen. 

• Jens en Mike gaan 3 maart naar Pannerden omdat we 
een toernooiorganisatie moeten leveren.  

• Het bestuur krijgt van de leden een bon voor een 
avondje uit voor hun werk voor de vereniging. 

• Jolanda gaat de leden peilen of er interesse is in de 
aanschaf van een sweater met naam. 

•  Er wordt voorgesteld om een drukmeter aan te 
schaffen om de ballen op goede druk te zetten. 

• Sabine en Gerard zijn voor 2010 de 
kascommissie. 

  
De voorzitter sluit om 20.40 de vergadering en we 

gaan met z’n allen ballen.
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Heren Pannerden 2010 (deel1) 
 
Het succesvolste heren 
Pannerdenteam wist op 24 
maart 2010 promotie naar de 
C poule te bewerkstelligen. 
Een lastige klus die toch 
geklaard werd. Met maar 
liefst 3 spelverdelers en 4 
aanvallers werd vertrokken 
naar Pannerden.  Op de 
teamfoto zijn de zichtbaar 
vermoeide spelers te zien.  
Over het spel gaan we het verder niet hebben. Wel over de 

afterparty. In de kantine werden diverse 
broodjes bal zonder brood besteld en vloeide 
de drank rijkelijk.  
De tijd werd genomen om afscheid van een 
aantal spelers te nemen. Afscheid van een 
legendarisch team: 
Chris gaf aan competitie te gaan spelen bij 
Actief, Jens bij Reflex, Mike bij Wevoc en 

Pim dat hij met pensioen 
ging. Blijven over: Bert, 
Roy en Harmen… 
 
Het publiek (zie rechts) 
heeft een unieke 
belevenis meegemaakt. 
Lees verder in deel 2… 
 



 

 - 10 - 

DuReVo in 2010 in de krant: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de website van Volti ’76: 

Woensdag 21 april heeft Volti mee- 

gedaan aan een gemengd toernooi  

georganiseerd door DuReVo in Duiven.  

Met vier dames en vieren heren zijn  

we naar Duiven gegaan. Na de  

ontvangst met koffie en cake zijn we  

begonnen aan de wedstrijden. Tussen  

de wedstrijden door was er tijd voor  

een drankje en een hapje en een  

gesprekje. Aan het eind van de avond was de prijs uitreiking. Deze wordt altijd op een ludieke manier 
bepaald en omdat we een dame bij ons hadden die een blessure had en dus een toeschouwer was, was 

de wisselbeker dit maal voor ons. De avond werd afgesloten met twee kruisfinales en een lekkere eigen 

gemaakte versnapering. 
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Secretarieel jaarverslag 
 
Onze vereniging blijft groeien. Waren we 2009 geëindigd met 
31 leden, in 2010 zijn we doorgegroeid naar 36 leden. Er zijn 6 
leden bijgekomen en 1 lid heeft zich afgemeld. 
 
Als bestuur zijn we 4 keer bij elkaar gekomen om de lopende 
zaken af te handelen en hebben we als vereniging een ALV 
gehad met een bijna volledige opkomst. 
 
Ook in 2010 hebben we als DuReVo weer aan verschillende 
activiteiten deelgenomen. We hebben meegedaan aan Toon’s 
toernooi in Westervoort en we hebben met een team meege-
daan aan het grote toernooi in Millingen. Ook hebben we een 
team ingeschreven voor het wijkvolleybaltoernooi en doen we 
met 2 (tot de zomer) en later met 3 (na de zomer) teams mee 
aan Pannerden. Ook hebben we weer een succesvol eigen 
toernooi georganiseerd. 
We hebben dit jaar niet meegedaan aan Duuve te gek en ook 
niet aan de vakantieactiviteiten voor de Duivense jeugd via de 
stichting sportactiviteiten Duiven. Ondanks dat we het 
belangrijk vinden om de jeugd te interesseren voor volleybal 
hebben we als bestuur besloten niet mee te doen gezien het 
feit dat hier veel tijd in gaat zitten en dat het directe 
voordeel voor DuReVo op korte termijn nihil is. Ook dit jaar 
hebben vele van ons weer regelmatig meegedaan met de 
”laatste van de maand”. Dit wordt langzamerhand een traditie 
die ons weer langs diverse Duivense etablissementen  heeft 
gevoerd. 
Bij voldoende belangstelling zullen we ook hier mee door gaan. 



 

 - 12 - 

 
Wat ook een traditie wordt is het jaarlijkse uitje. Dit jaar zijn 
we wezen bowlen en eten en het was weer gezellig. Ook de 
jaarlijkse kerstavond was weer zeer succesvol. Er waren 
voldoende hapjes en drankjes en het “blind” volleyen met een 
strandbal was leuk. 
 
Dit jaar zijn we begonnen met het verzamelen van pasfoto’s 
voor de nieuwe spelerskaarten. Na een uitgebreide mail-
wisseling met de NeVoBo bleek dat we er niet onderuit kwamen. 
Pim heeft er voor gezorgd dat iedereen die een pasfoto 
aanleverde, deze werd geupload naar de NeVoBo. Hierdoor kon 
het gratis blijven. De eerste spelerskaarten zij reeds binnen. 
 
2011 wordt een belangrijk jaar voor onze club. Er zullen 
duidelijke keuzes moeten worden gemaakt naar aanleiding van 
de komst van de nieuwe sporthal en wat dat voor ons betekent. 
Gaan we naar de nieuwe sporthal, de Endesprong of de 
Spelleward en zo ja op hoeveel velden en op welke dag??? 
Of blijven we gezellig in onze huidige zaal. We hebben nu 36 
leden en eigenlijk is dat bijna het maximum voor 2 velden. 
Willen we doorgroeien dan zullen we in de toekomst minimaal 3 
velden nodig hebben en de vraag is in welke hal en op welke 
speelavond we die toegewezen zullen krijgen. 
 
Als laatste wapenfeit voor dit jaar willen we als bestuur de 
leden hartelijk danken voor hun kado dat we als bestuur hebben 
ontvangen voor onze inzet. We zijn op 17 december uit eten 
geweest en zijn daarna wezen bowlen. Het was een gezellige 
avond.  
Ik wil iedereen bedanken voor zijn of haar inzet voor onze club 
op welke manier dan ook.                                            Martin 



 

 - 13 - 

De sponsoren van 2010 
bedankt! 

In de jaarvergadering is gevraagd of er mensen zijn die 
sponsors kunnen regelen. Met sponsorgelden kunnen we als 
vereniging extra dingen doen en materialen aanschaffen. 
Helga heeft 1 balsponsor aan gebracht en Chris heeft 200 euro 
van Rentokil ontvangen. 
Top score is Louis Verweijen hij is rond gaan rijden en heeft 
zo’n 15 sponsors aangeleverd. Dat was goed voor €  725,-. 
Daarmee is Louis dubbel recordhouder van het leveren van 
zowel het aantal sponsors als het sponsorgeld. 
Toppie Louis een geweldige prestatie! 
Enorm bedankt voor jullie inzet en hopelijk kunnen we komend 
jaar weer op jullie rekenen. 
 
Ronald   

 

 
 

 

   

 

Bennie Nierkes Tolkamer  

Timmerbedrijf Roy te 
Boekhorst Zeddam 
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Oud tegen Jong 

 

Op Toon’s recreantentoernooi in Westervoort in juni van 2010 
bleken DuReVo jong en DuReVo oud bij elkaar in de poule te 
spelen. De laatste wedstrijd moest dus jong tegen oud.  
Stand van zaken voor de wedstrijd: oud had alles gewonnen en 
jong één set laten liggen. (lees: kansloos verloren)   
Voor oud betekende dat dus één setje winnen van jong en de 
eerste prijs was binnen. Voor jong betekende dit dus twee sets 
winnen van oud om eerste te worden.  
Oud zag de bui al hangen en leende Jan Klifman die die avond bij 
een ander team meespeelde, uitgespeeld was en energie over 
had. Het lenen van Jan was een wijs besluit, zo concludeerde 
jong na afloop. Hieronder de winnaars op de foto, het mag 
duidelijk zijn dat dit jong is. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oud wilde niet op de foto en was al snel naar huis. 
Jong staat hier trots met de eerste DuReVo beker op de foto. 
Wie maakt de prijzenkast voor de nieuwe sporthal? 
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Uitnodiging ledenvergadering  

 
Datum: woensdagavond 23 februari 2011 
Aanvangstijdstip: 19:30 uur , zaal open 19:15 uur 
Locatie: Pannenkoekhuis De Snippenhof Parallelweg 23 Duiven 
Koffie en taart aanwezig, daarna gewoon volleyballen 
 
Agenda: 
 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Verslag secretaris 
4. Verslag penningmeester 

a. balans en verlies en winstrekening 2010 
b. verslag kascommissie 
c. begroting 2011 
d. vaststelling contributie 2011 

5. Bestuursverkiezing.  
Verkiezing penningmeester en voorzitter (Ronald 
Warbroek stelt zich herkiesbaar voor de functie van 
penningmeester en Pim Stoopendaal voor die van 
voorzitter).  
Kandidaten voor deze functie kunnen door vijf stemgerechtigde leden samen, worden 
voorgedragen. Opgave van een door leden voor te dragen kandidaat moet  
schriftelijk bij de secretaris worden gedaan, uiterlijk een week voor de algemene  
ledenvergadering. 

6.      Activiteiten 2011 
7.      Sponsoren 2011 
8. Rondvraag 
9. einde vergadering 20:30 uur en naar de sporthal.
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Heren Pannerden 2010 (2) 
 
Nadat het succesvolste team van DuReVo bij de heren 
Pannerden (promotie naar de C poule) helaas uit elkaar viel was 
het zaak in de C poule te blijven. Helaas lukte dat in september 
van dit jaar niet en degradeerde “de zaak” naar de D poule.  
Om de heren een opsteker te geven heeft de coördinator een 
aantal haalbare doelstellingen geformuleerd voor de tweede 
ronde om zodoende te voorkomen dat naar de E poule werd 
afgezonken.  
 
Het team bestond uit: Renato, Henk, Jan (maar ziek dus niet 
aanwezig), Bert, Harmen, Roy en Mark H. 
 
De doelstellingen waren: 
Doelstelling 1: ongeslagen naar de C poule terug  
Doelstelling 2: op punten naar de C poule terug  
Doelstelling 3: klassebehoud  
Doelstelling 4: minimaal één wedstrijd winnen  
Doelstelling 5: minimaal één set winnen  
Doelstelling 6: op puntensaldo degraderen 
 
Nadat de heren in de D poule waren gebleven is hen verzocht 
een verslag van deze avond te schrijven. Ik heb van de 7 
verzoeken er 4 teruggekregen, hieronder volgen enige 
opvallende passages uit hun verslaglegging… 
 
Mark H. 
Na een niet al te beste warming-up, waar we toch vooral onze 
voetbalkwaliteiten hebben geoefend zijn we begonnen aan de 1e 
wedstrijd tegen de Phantoms. 
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Jan:  
In de week voorafgaand aan de wedstrijd is Jan bezweken 
onder de druk ,van de naar zijn mening, niet realistische 
doelstellingen van de coördinator. Onder het voorwendsel van 
griep had hij zich daarom afgemeld. 

Renato 
.Woensdag 15 december, weer een avondje volleyballen in het 
heren toernooi in Pannerden. Met z'n zessen vertrokken, en 
helaas geen reserve spelers. Pim, onze trainer, had ons na de 
vorige "nederlaag en degradatie" specifieke doelstellingen 
meegegeven. Normaal krijg ik die altijd van mijn baas, maar 
goed... Het loog er niet om, we mochten niet verliezen.  
 
In panneren aangekomen bleek een 
van onze spelers, we noemen geen 
namen hier, en korten hem maar af 
met H., een tweetal verschillende 
sportschoenen (zie foto) bij zich. 
Zijn excuses was: "we gaan ermee 
winnen, ik voel het.  
 
De wedstrijden gingen best wel 
leuk, af en toe leek het echt op een 
volleybal rally en af ten toe !@#$. Q".  
 
En onze doelstellingen....die hebben we grotendeels gehaald. 
 

Bert 

We hebben onze doelstelling: handhaven in de D poule bereikt! 
Het was niet altijd even mooi volleybal en van één van de 
scheidsrechters mochten we zelfs niet voetballen! 
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Nawoord: 
 
2010, een belangrijk jaar. Echter, 2011 zal nog belangrijker 
worden. Het vijfde jaar van ons bestaan en misschien, hopelijk 
naar een “echte” sporthal. Een hal waar leden eindelijk van hun 
plafondangst af kunnen komen, waar naast elkaar gespeeld kan 
worden en waar na afloop je in de kantine wat na kunt kletsen. 
 
Hier een schets van hoe het eruit komt te zien: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nog wel van belang zijn de keuzes die we als vereniging maken 
tijdens de Algemene ledenvergadering van woensdag 23 
februari a.s. Met die keuzes gaan we naar de gemeente en 
geven we onze wensen aan.  
 
Vooruitlopend op het besluit van jullie heeft het bestuur van 
DuReVo al enige invloed uitgeoefend op diverse belangrijke 
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personen in Duiven, hetgeen heeft geresulteerd in het 
navolgende krantenbericht: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zoals gezegd, we zijn er maar druk mee. Waar we ook druk mee 
kunnen gaan zijn is met het organiseren van het vijfjarig 
bestaan. Op 1 januari 2012 bestaan we namelijk 5 jaar en dit 
gaan we groots vieren met zijn allen!

DUIVEN - Op dit moment zijn er volop werkzaam-
heden aan de bouw van het nieuwe sportcomplex 
Triominos in Duiven. Op initiatief en verzoek van de 
recreantenvolleybalvereniging DuReVo zijn de 
werkzaamheden ook in de nachtelijke uren 
doorgegaan om zodoende de opleverdatum te halen. 
Wanneer het sportcentrum klaar is wordt hij 
samengevoegd met sporthal Endesprong en Turnhal 
Mobilis.  

Dinsdag, wordt de betonvloer van de sporthal gestort. 
Het voltallige bestuur van DuReVo zal bij de 
werkzaamheden aanwezig zijn. Om een gladde 
afwerking te krijgen, moet in een bepaald stadium van 
uitharding van het beton een speciale bewerking 
plaatsvinden. Hiervoor zijn leden nodig die een 
monotoon geluid produceren. Het tijdstip waarop deze 
werkzaamheden beginnen, wordt geschat op 02.00 uur 
en duren de rest van de nacht. Bij veel regen schuift 
alles een jaar op. DuReVo ziet toe op een gladde 
oplevering en zal haar kenmerken achterlaten zoals dat 
gewoonlijk gebeurt bij belangrijke zaken.  
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                Diverse foto’s 2010 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bowlen en  grillen                Laatste van het seizoen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Millingen buitentoernooi          Kersteditie 2011 (geel bal aan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Eigen toernooi prijsuitreiking 


