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UITNODIGING ALV 2020 

 

Bij dezen ben je van harte uitgenodigd om onze jaarlijkse 

ledenvergadering bij te wonen.  

 

DATUM : woensdag 26 februari 2020 

TIJD  : 19:30 uur 

LOCATIE : Pannenkoekenhuis De Snippenhof 

 

De koffie en thee staan klaar vanaf 19:00 uur maar kom alsjeblieft zeker 

een kwartier vóór aanvang van de vergadering zodat we op tijd kunnen 

beginnen. Tevens willen we jullie vragen dit boekje mee te nemen naar 

de vergadering omdat we niet nog meer papier willen verbruiken. Dank 

voor je begrip. 
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Agenda  

Ledenvergadering 
 

 

 

 

 

1. OPENING 

2. MEDEDELINGEN 

3. VERSLAG ALV 2019 

4. VERSLAG SECRETARIS 

5. VERKIEZING SECRETARIS 

6. VERSLAG PENNINGMEESTER 

a. BALANS EN VERLIES- WINSTREKENING 2019 

b. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE 

c. VERKIEZING KASCONTROLE COMMISSIE 

d. BEGROTING 2020 

e. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE 2020 

7. ACTIVITEITEN 2020 

a. EIGEN TOERNOOI 13 MEI, FAMILIE- 

TOERNOOI, COMPETITIE  

PANNERDEN,   

RIJNJUTTEN 

8. PRIJSVRAAG 

9. BEDANKJES 

10. RONDVRAAG 
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Verslag ALV 13 maart 2019 
 

1: Opening: Ook dit jaar waren we weer welkom in de Snippenhof, 

hoewel de setting wel iets anders was in verband met de verbouwing 

van het restaurant. Niet in de carré-opstelling, maar gezellig aan tafels. 

Na een theeproeverij is de vergadering van start gegaan. 

 

2: Mededelingen: Buiten het noemen van de vooraf 

afgemelde leden en het constateren dat er wederom 

een gigantische hoeveelheid inzendingen voor de 

prijsvraag waren welke op papier in een grote beker 

werden gedeponeerd. Verderop tijdens de vergadering 

werd hieruit de winnaar getrokken.  

 

3: Verslag ALV 2018: Het verslag is door de vergadering goedgekeurd. 

 

4: Verslag secretaris: De secretaris heeft een korte samenvatting van 

het verslag uit het jaarboekje gegeven, verdere aanvullingen waren niet 

aan de orde. 

 

5: Af- en aantreden voorzitter en 

penningmeester: Beide heren behouden hun 

functie, het stilhouden van de verkiezing heeft 

geholpen en niemand heeft zich kandidaat 

gesteld. De leden gaan akkoord met de 

herverkiezing van beide bestuursleden. 
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6: Verslag penningmeester: Tijdens het behandelen en goedkeuren van 

de jaarcijfers, balans en verlies-/winstrekening door de leden werd er 

toch nog gevraagd aan de penningmeester zijn functie beschikbaar te 

stellen omdat hij enkele zaken oversloeg (wilde verdoezelen) en 

doorging naar de kascontrole. Gelukkig is het goed gekomen en mag hij 

de financiën weer 2 jaar regelen.             

Theo heeft, vanuit de commissie kascontrole, verslag gedaan over hun 

controle, en het bestuur decharge verleend. Extra heeft de commissie 

het bestuur, en de penningmeester in het bijzonder, complimenten 

gegeven voor de hoeveelheid werk die er vanuit het bestuur wordt 

gedaan voor de vereniging. 

John heeft het stokje overgedragen aan Marije wat betreft de 

kascontrole, zij zal het de komende 2 jaar uitvoeren.  

De penningmeester heeft een zwaar hoofd over de begroting van 

volgend jaar (op speciaal verzoek van Beppie in 

deze bewoording vermeld). Hij heeft alvast 

aangekaart dat volgend jaar de contributie 

mogelijk verhoogd moet worden. Vanuit de 

leden is hier positief op gereageerd, men vindt 

het vrij normaal dat, zeker na 11 jaar, de 

contributie een keer stijgt.     

 

7: Meerjarenplan 2019-2023: Pim heeft in het kort het proces van het 

tot stand komen van het plan uitgelegd. Een aantal zaken is duidelijk en 

behoeft verder geen uitleg, een aantal punten wordt aan de leden 

voorgelegd. Vanuit punt E gaan de leden nadenken of ze interesse 

hebben voor een EHBO-/BHV-cursus. Tjerk Jan geeft aan te polsen of er 

een AED aangeschaft kan worden, hiervoor zal dan subsidie nodig zijn. 

Over punt F, contributie, is al even gesproken tijdens het praatje van de 

penningmeester. Naast contributie krijgt de vereniging op andere 

manieren geld in het laatje, bijvoorbeeld door het organiseren van een 

eigen toernooi. Hierover meer in agendapunt 8. Ook wordt de 
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gemeente benaderd over het vergoeden van de meerkosten die 

DuReVo maakt door hogere zaalhuur dan dat we zouden betalen als we 

via de gemeente de zaal regelen.  

Binnen DuReVo speelt het sociale karakter een grote rol, vandaar dat er 

(jaar)uitjes, lustrumfeesten etc. worden georganiseerd (punt G). Tjerk 

Jan oppert om te beginnen met doelsparen, waarbij elk jaar een bedrag 

wordt vastgezet waaraan van te voren een doel wordt gekoppeld.  

Het meerjarenplan is goedgekeurd door de leden. 

 

Ingebracht agendapunt van Patrick: Enige tijd geleden heeft het 

bestuur een mail ontvangen waarin Patrick een aantal punten heeft 

aangegeven.  

 Er is behoefte vanuit een aantal leden om te leren fluiten, het 

idee is om tijdens de spelavond leden te laten fluiten of tellen. 

Dit kan bijvoorbeeld prima als er teams zijn met wisselspelers. Er 

moet dan wel gezorgd worden dat de spelregels bekend zijn bij 

die spelers. Het samenstellen van bijvoorbeeld een boekje met 

daarin de belangrijkste regels zou een hulp kunnen zijn. 

 Moet er meer aandacht komen voor tactiek en spelregels? Het 

bestuur gaat nadenken over een invulling hiervan. 

 Veel leden komen laat de zaal in, hierdoor begint de training later 

en zijn het vaak dezelfde mensen die moeten opbouwen. Er 

wordt geopperd om diegene die te laat zijn te laten afbreken 

(Tjerk Jan biedt alvast aan het afbreken uit te 

leggen aan Helga en Marian). De variant 

waarbij het verliezende team van de laatste 

wedstrijd het afbreken voor zijn rekening 

neemt wordt aardiger gevonden. Er zal de 

komende tijd geëxperimenteerd worden om te 

kijken welke variant werkt. 
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 Inmiddels trainen de basketballers voor ons in de 

zaal. Het komt voor dat ze doorgaan terwijl onze tijd 

is ingegaan. Pim heeft hierover met hun trainer 

gesproken en het lijkt beter te gaan. Het is wel zaak 

dat we op tijd aanwezig zijn voor het overwicht en 

ze zo aan te sporen op tijd te blijven stoppen.  

 

8: Activiteiten 2019: Na stemming is de datum van 17 april gekozen 

voor het vieren van het 12,5 jarig jubileum, welke door het bestuur (en 

Ron) georganiseerd gaat worden. De punten C, het familietoernooi op 

26 juni, en D, de uitwijkdata voor de examens, worden aan de leden 

gecommuniceerd waarna Pannerden wordt behandeld. Al een aantal 

jaar speelt er alleen een herenteam in deze competitie. Er is steeds te 

weinig animo voor een dames- en/of een mix team. Er wordt vanuit de 

leden geopperd om een persoon in meerdere teams in te zetten, 

bijvoorbeeld in het herenteam en in de mix, maar dat wordt vanuit het 

bestuur afgeraden omdat je dan meer inschrijfgeld moet gaan betalen 

(want meer teams) maar dat er niet veel meer leden mee gaan doen.  

Het eigen toernooi wordt dit jaar op 22 mei gespeeld. Normaal 

gesproken wordt er een loterij gehouden tijdens dit toernooi, wat voor 

extra inkomsten zorgt. Echter waren er vanuit het bestuur enkele 

bezwaren voor het organiseren voor weer 

een loterij. Naast het feit dat het veel werk 

oplevert vinden ze het rondvragen om 

prijzen niet prettig en is er het idee dat de 

deelnemers van het toernooi niet zitten te 

wachten op de lootjesverkoper maar komen 

om te volleyballen en te praten. Ronny 

beaamt dit, waarna het bestuur voorstelt 

geen loterij meer te organiseren. De leden 

gaan hiermee akkoord, er zich van bewust 

zijnde dat de begroting hierdoor verder 

onder druk komt te staan. Om de kosten wat 
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te drukken is besloten om het drankje na 

afloop op rekening van de vereniging te 

schrappen, net als de koffie vooraf. In 

plaats hiervan zullen 6 leden een 

zelfgemaakte cake meenemen en deze 

uitdelen aan de spelers. Deze leden zijn 

Mona, Henny, Margo, Sjaak, Marije en 

Marian. 

 

9: AVG: De secretaris vertelt in het kort (en onder tijdsdruk, want er 

moet nog gevolleybald worden) wat het inhoudt en wat het bestuur al 

gedaan heeft om aan de nieuwe regelgeving te voldoen. Vanuit de 

leden zijn er geen vragen, bezwaren over de genomen maatregelen of 

zaken die ze missen. De voorzitter benadrukt nogmaals het recht om 

vergeten te worden en wat dat precies inhoudt. Dit als reactie op de 

vraag of we naamgegevens van 

leden via oude links in google ook 

verwijderen. Mochten leden dit 

willen, dan zal het bestuur daar 

zeker naar kijken.  

 

10: Prijsvraag: Traditioneel wordt 

er uit de vele inzendingen weer 

een winnaar getrokken van de, 

immer strak georganiseerde, 

prijsvraag. Dit jaar is de naam van 

Henny uit de grote beker komen 

rollen waarna ze met een leuke 

Waarde cheque door kon gaan 

met de afsluitende agendapunten. 
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11: Bedankjes 2018:  Ook al een traditie, de 

bedankjes. Zoals elk jaar werden er ook dit 

jaar weer enkele leden in het zonnetje gezet 

voor hun inzet voor de vereniging, waarvoor 

nogmaals dank! Voor de 2e keer in de 

historie van de vereniging is ook de 

Steentje-bijdrage-award uitgereikt (dus ook 

al bijna een traditie) In Henk Telt heeft John 

een waardige opvolger gekregen voor deze 

prestigieuze prijs. 

 

12: Rondvraag: Mona heeft gevraagd of er een WhatsApp groep van de 

vereniging is. Deze is er niet, en 

gezien de meeste reacties vanuit de 

vergadering is hier ook geen 

belangstelling voor. Sjaak vraagt 

zich af waarom er geen cooling-

down is aan het einde van de 

training. Gekscherend wordt er 

geantwoord dat dat geen zin heeft 

als er geen inspanning aan vooraf is 

gegaan. Indien leden dat willen 

kunnen ze dat uiteraard zelf wel 

doen.  

Als laatste punt brengt Ronald het project Go Clean nog onder de 

aandacht. Er lijkt wel genoeg animo te zijn voor het project , maar deze 

editie is te kort dag om te regelen. Ronald gaat naar de bijeenkomst en 

dan schrijft de vereniging zich in voor de editie in oktober. Naast het 

maatschappelijke nut heeft het ook een mooi financieel voordeel. Als er 

meer bekend is worden de leden hierover per e-mail geïnformeerd.  
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Verslag Secretaris 
 

Vorig jaar was een druk bestuurlijk jaar met de invoering van de AVG en 

het opstellen van een nieuw meerjarenplan. Dan viel dit jaar reuze mee.  

Geen tijdrovende projecten, een jaar met leuke toernooien, Pannerden 

en natuurlijk het jubileumfeest. Verderop in het boekje staat nog een 

verhaaltje over 2 externe toernooien, waaronder het uitproberen van 

het oliebollentoernooi bij Smash ’68. 

 

Ook op het gebied van vertrekkende en nieuwe leden was het rustig. 

Inge, Henriëtte en Aline hebben hun lidmaatschap opgezegd. Inge 

voelde dat ze de dingen die ze zocht op een 

speelavond niet meer gevonden werden en het 

speelplezier langzaamaan verdween. Henriëtte kan 

helaas door fysieke klachten niet meer volleyballen 

en Aline wilde onderzoeken of het meetrainen en 

spelen bij een competitieteam beter bij haar 

zouden passen.  

 

En toen kwam ze weer terug! DuReVo is natuurlijk onovertroffen in het 

zijn van een fijne, warme vereniging waar plezier heel belangrijk is. 

Tuurlijk, goed spel ook, maar daar gaan we het maar niet over hebben ;)  

Dus welkom terug Aline, bijna bij het certificaat van 10 jaar en nu weer 

opnieuw beginnen (misschien moet je er een agendapunt van maken 

om de dienstjaren bij elkaar op te mogen tellen). 

Daar zou ook ons 2e “nieuwe” lid van kunnen profiteren, 

want na een aantal jaren afwezigheid komt Jan Klifman zijn 

volleybalcarrière afbouwen bij DuReVo.  

Welkom terug allebei! 
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Voordat de penningmeester het overneemt zijn er nog 2 punten te 

behandelen. Het 1e gaat over de AVG. Er zijn het afgelopen jaar 0 

datalekken geweest, 0 verzoeken tot inzage gegevens en 0 keer gebruik 

gemaakt van het recht op vergetelheid. Het bestuur heeft het afgelopen 

jaar geen nieuwe zaken gestart waarbij de bescherming van 

persoonsgegevens in het geding zouden kunnen komen en waarover de 

leden geïnformeerd moeten worden.  

Een aantal leden moet nog toestemming verlenen m.b.t. de 

persoonsgegevens, zij zullen hierover binnenkort benaderd worden. 

 

En dan het laatste puntje. Mijn termijn van 2 jaar zit er op, dus een ieder 

die het leuk lijkt secretaris van DuReVo te worden………………………. er is 

een              Verkiezing secretaris
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Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar info@durevo.nl en we 

nemen contact met je op (dan volgen er nog wat proceduredingetjes) 

Verslag Kascontrole 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@durevo.nl
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Van de voorzitter (de korte versie) 

Zo, 2019 zit er op, op naar 2020! Ik zal dit keer niet uitweiden over hoe 

het allemaal gegaan is afgelopen jaar, maar wat beloftes nakomen. 

1) In dit jaarboekje staat een aantal foto’s, maar bijna alle DuReVo-foto’s 

staan op onze website DuReVo.nl. Mogelijk is deze mededeling een 

reden de site te bezoeken en vooral de foto’s weer eens te bekijken. 

Je ziet dan oude bekenden en kunt genieten van zaken die wij als 

vereniging toch maar mooi allemaal op en naast het volleybalveld met 

elkaar doen. 

https://durevo.nl/fotos 

2) Ook hadden we na de ALV een paar zaken onderling afgesproken naar 

aanleiding van voorstellen van Patrick, te weten: 

a. wie na 20:35 de zaal binnen komt huppelen, helpt mee afbreken 

en opruimen van de netten, palen en vooral antennes;  

b. echter, als iedereen op tijd is voeren of voert het verliezende 

team(s) dit uit;  

c. als er maar 2 teams zijn bouwen we het centercourt op; 

d. af en toe fluiten we zelf ter lering en vermaak;  

e. spelregeltoets. Ja, die is er, zie website hieronder. Je kunt eerst 

oefenen en daarna met de code die op je spelerspas staat, inloggen 

en een toets doen. Maar alleen oefenen (10 vragen per onderdeel) 

is ook al heel leuk om te doen, je krijgt dan direct de uitslag, dus 

nog niet formeel. Doe het! 

Zo en door! 

 

Mvgr. De voorzitter/trainer  

 

https://www.volleybalmasterz.nl/              

 

https://durevo.nl/fotos
https://www.volleybalmasterz.nl/


 

16 
 

Inspelen 4.0 bij DuReVo 

 

We hebben eindelijk een trend binnen DuReVo, we signaleren na de 

warming-up steeds meer leden die van het inspelen een heel nieuwe tak 

van sport gemaakt hebben… Om te snappen wat we bedoelen hieronder 

een paar op een trainingsavond tijdens het inspelen gemaakte foto’s van 

leden die deze nieuwe tak van sport enorm goed uitoefenen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staat ie te 

kijken? 

Nou, volgens mij 

heeft ie ons in de 

gaten… 

Ben je Zwanger 

Helga? 

Nee Joh, ik ben 

aan ’t inspelen. 

Shirtje nog 

steeds in de 

was Tammo? 

Nee, 

verkeerde 

waspoeier 
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Jaap, 

kan jij 

lezen 

wat daar 

staat? 

. 

Nee Wil, heb 

mijn gehoor-

apparaat niet in. 

Dus ik kwam 

van rechts 

Meid, heb je 

eindelijk je 

rijbewijs? 

Dus je doet 

gewoon alsof 

je inspeelt? 

Ja Sjaak, maar 

jij hoeft niet 

alsof te doen. 

Het is verboden te 

kletsen tijdens het  

inspe inspelen met 

balle ballen bij ons 
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Het eigen caketoernooi 2019 

Je zou het bijna vergeten maar we hebben een eigen Caketoernooi 

gehad dit jaar. Een aantal leden was verzocht een cake te bakken die we 

rond 8 uur (koffietijd) zouden uitdelen aan de aanwezige teams. Het zelf 

bakken is door bijna iedereen gedaan. Helaas zijn er geen foto’s van het 

uitdelen en opeten. Hebben we al 13 jaar een huisfotograaf, staat er 

geen cake op. Wel hebben nog foto’s van de bereiding van één van de 

cakes kunnen bemachtigen.  

Deze cake is (naar later bleek) 

uitgedeeld aan team Torpedo, ze 

waren 2 weken ziek. 

Al met al cake er geen hond op dit 

toernooi, vandaar dit item. 

Voor editie 2020 zoeken we weer 

een leuk, eenvoudig, lekker en 

onderscheidend item, wie denkt er 

mee? Voor de foto’s kun je naar 

onze website gaan. 

 

 

 

 

  

Hier wordt de cake eerst vakkundig geproefd en daarna pas gemaakt…. 
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Prijsvraag? Of gewoon wat vulling? 

Dit jaar maar eens geen ingewikkelde rebussen, kruiswoordpuzzels of 
andere hersenkrakers maar een mooie kleurplaat die je geheel relaxed 
in kan kleuren (of door de kinderen, het buurjongetje een neefje of 
nichtje laten doen). Maar denk er om: de te winnen prijs is niet mis, dus 
doe je best! Of zal het voor niets zijn? Zet wel even je naam op de 
tekening. 
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Zeskamp, laatste DuReVo speelavond 2019 
 
 

Een aantal weken voor de laatste speelavond werd er al doorgeschemerd 
dat er iets speciaals geregeld zou worden in de vorm van een zeskamp. 
Zo gezegd zo gedaan, persoonlijk denk ik dat bijna niemand gehoord heeft 
dat dit ooit ter sprake is gekomen (persoonlijk hè). 
 
18 December 2019, de laatste speelavond van 2019, voor de oplettende 
volleyballers dus een zeskampavond. De zaal was al ingericht met 
attributen voor de verschillende oefeningen als onderdeel van de 
zeskamp. Muziek aan, kerstmuziek natuurlijk, voor diegene die dit als 
prettig ervaren zeer gezellig. Even terzijde, ik heb ze toch 4x na moeten 
tellen, maar ik telde een driekamp aan oefeningen die klaar stonden. 
Maar met een pauze (incl. hapje drankje) ertussen, douchen en na de tijd 
een drankje doen kun je wel tot een zeskamp komen. 

 
De zaal stroomt vol, enige paniek 
bij de wedstrijdleiding, een tweetal 
spelers welke in de voorgaande 
weken een blessure hadden en niet 
speelden (waarvan werd gedacht 
dat deze op de laatste speelavond 
ook niet zouden spelen, maar 
konden helpen in de leiding) 
kwamen dus in tenue binnen om 

dus wél mee te spelen, ik schrijf niet op wie dat waren. Wedstrijdleiding 
volledig in handen bij Pim en Ron, prima uitgevoerd dat weer wel. 
 
Eerst teams vormen, hoe dat is gegaan heb ik niet meer helder voor de 

geest, maar de samenstelling van de teams was nogal twijfelachtig . 

Na een korte uitleg van de verschillende oefeningen van wat nu exact de 

bedoeling was inclusief het gebruik van een zogenaamde joker (jawel 

een echte speelkaart) werden de teams op een oefening geplaatst  
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Vergeet vooral niet een kerstmuts op 
te zetten die meegenomen zijn door 
de wedstrijdleiding. Dit vergroot de 
X-factor van ons allen en lijken we 
allemaal op kabouter plop, maar ons 
kent ons, dus waarom niet. Voor een 
impressie van de teamsamenstelling 
en de X-factorvergroting, kijk dan 
maar goed naar de foto’s onder het 
verslag .   

        Kaboutervolleybal?  
 
Zeskamp oefening 1, opslag over het net op de klaarliggende matten 

rond de 3-meter-lijn en in het achterveld. 
Volledige aanraking met de bal is 1 punt. 

Zeskamp oefening 2,  bovenhands over het net spelen en de 
klaarliggende mat volledig raken met de bal. 
Volledige aanraking ook 1 punt. 

Zeskamp oefening 3,  vanaf 2 á 3 meter de bal spelen door een korf. 
Elke bal door de korf 1 punt. 

De joker mag ingezet worden 
bij één oefening en zal de 
einduitslag van de oefening 
verdubbelen. 
Zeskamp oefening 4 tot en 
met 6…..ja. 
 
Kan mij niet aan de indruk 
onttrekken dat alle teams 
direct voortvarend aan de slag 
gingen om de oefening ten 
uitvoer te brengen, helaas 
voor ons allen. De leiding had nog geen signaal afgegeven om te mogen 
starten, dus dit werd als warming up en oefenen beschouwd. Zeer zuur 
voor het team dat aan de matten stond bij het opslaan, want die waren 
goed scorend bezig, ik zal niet schrijven welk team dat is geweest. 
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Kleine chaos bij de start, wel of geen joker inzetten, bij welke oefening 
kun je de meeste punten behalen. Juist, een dubieuze oefening, 
hierboven beschreven als zeskampoefening 3. Doordat er spelers aan de 
andere kant van het net bleven staan kon de bal snel teruggespeeld of 
gegooid worden waardoor het aantal punten drastisch vergroot werd, 
dan dat je achter de bal aan gaat om deze op te halen. Daar werden dus 
alle, oh nee bijna alle jokers ingezet. Eén team had de joker bij 
bovenstaande oefening 1 ingezet, ook hier zal ik niet schrijven welk team 
dat is geweest. 
 
Nog steeds onder begeleiding van heerlijke(?) niet al te luide(?) muziek, 
kerstmuziek natuurlijk, tijd voor een korte onderbreking. Korte pauze, dit 
is dus oefening 4, met Glühwein, frisdrank, chocolade en allerlei 
versnaperingen een echt kerstgevoel, nog steeds met dat heerlijke(?) 
muziekje erbij, volume daarvan stond ook precies goed om het irritant te 
vinden, wat zegt u? Voortreffelijk geregeld door de leiding en de 
eventuele hulp die hierin is geboden.                             
 

Pauze! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijd voor de uitslag! De wedstrijdleiding, welgeteld 2 heren, hebben 
besloten dat de dubieuze oefening 3 waarbij veel jokers werden ingezet 
uit de uitslag geschrapt werd. Goede en correcte beslissing, het leek wel 
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op valsspelen. Door het schrappen van die uitslag werd het team dat geen 
joker ingezet heeft de winnaar.  
Uiteindelijke uitslag na het schrappen van de dubieuze oefening: 

team 

bovenhands 

op matten 

mikken in 

korven 

serveren 

op matten totaal plaats 

klavertje 4 58 10* 12 12 6 

kerstsnikkels 56* 7 12 19 4 

bar en boos 240* 4 15 19 4 

ho ho ho 170* 4 17 21 2 

ballegooiers 92 5 18 23 1 

team mona 280 1 19 20 3 

  * met joker * met joker       

      
* ballegooiers hebben geen joker ingezet en toch gewonnen… 

 
Daarna partij spelen, maar dat is niet bijzonder om in het verslag te 
vermelden, anders dan dat alle energie al verdwenen was, en het een 
vreemd gezicht is om kabouters te zien 
volleyballen. 
 
We komen bij oefening 5 en 6, 
oefening 5 laten we ons niet over uit. 
Dus direct door naar oefening 6, een 
oefening die over het algemeen binnen 
DuReVo als zeer prettig wordt ervaren 
en waar de meesten toch ook goed op 
scoren. Oefening 6, een drankje doen 
bij Welling. De opkomst deze avond 
viel zeker niet tegen dus veel mensen 
aanwezig. We hadden zelfs onze eigen 
kerstman-Mandy. 
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De winnaars werden officieel 
gehuldigd, ja. De meesten zullen 
niet eens meer herinneren wie er 
in het genoemde team zaten, dat 
wist de leiding eigenlijk al op 
voorhand dat dit vergeten zou 
worden, dus voor de bewijslast 
even een foto gemaakt, niet 
iedereen op de foto behoort tot 
het winnende team, ik denk dat 

ze dat heel graag gewild hadden. Alles voor de snacks….. 
 
Na wat drankjes en hapjes, tijd om te gaan, sommigen moesten natuurlijk 
de volgende ochtend weer vroeg op om weer te gaan werken. Zo ook 
ikzelf. Ondanks dat de geplande zeskamp in uitvoering van oefeningen 
een driekamp is geworden, denk ik dat dit als afsluiter van het jaar zeer 
zeker geslaagd is. Voor sommigen onder ons, dan zonder de niet al te 
luide muziek, ik zal niet schrijven wie dat is of zijn, wie ik? 
 
Op naar de feestdagen, na de feestdagen een olliebollentoernooi in ’s-
Heerenberg. De eerste speelavond is dan weer 9 januari 2020. 
 
Enkele teamfoto’s en sfeerimpressies. Ik zal deze niet voorzien van 
commentaar, deze mogen jullie er dan zelf bij verzinnen, al kan ik het 
wellicht wel raden. 
 
Patrick 
 
Daar gaan we …….. 
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Het avondje tegen de jongeren met autisme 

 
Op 30 oktober was het dan zover, vanuit Oosterbeek komt een groep 
jongeren met autisme op bezoek om eens een avond tegen ons te 
volleyballen. Een aantal weken hiervoor zijn we benaderd door hun 
sociotherapeut met de vraag of wij hier open voor zouden staan, en na 
een rondvraag onder de leden bleek dat wij dat zeker waren (wat we 
eigenlijk ook niet anders hadden verwacht).  
De jongeren zijn al een tijd met elkaar aan het trainen en vinden het leuk, 
en spannend, om eens te kijken hoe hun spel zich zou verhouden tot die 
van een team van een vereniging.  
 
Lichte zenuwen aan beide zijden, niet zo goed wetende wat een ieder te 
wachten staat, beginnen we aan de warming up. Afijn, iedereen die erbij 
was weet nog wel hoe hij het ervaren heeft. Het is veel leuker om het 
verslag te lezen dat Ruud (de sociotherapeut) geschreven heeft aan zijn 
collega’s (niet in die boekje). 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De 

speelavond is vanuit alle partijen als erg leuk ervaren en zeker voor 
herhaling vatbaar! Hopelijk treffen we elkaar weer op ons eigen 
toernooi, die intentie is in ieder geval door beide partijen uitgesproken!  

Zie ze stralen, hier staat een trots team! 
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APRIL 2019 viering 12,5 jarig jubileum 

Bijna alle leden waren aanwezig en de avond begon met het aansnijden 

van de 12,5 jaar jubileumtaart door natuurlijk onze Voorzitter, omringd 

door een lid. Beppie zit eerste rang omdat ze zich erg verheugt op een 

enorm groot stuk taart.  

Keurig was er voor iedereen een stukje taart en 

kon weldra daarna de muziekkwis starten. Ron 

had een paar leuke, pittige en pikante vragen 

voor ons verzameld en bracht de aanwezige 

muziekkenners in beeld en 

geluid een paar flinke 

breinbrekers. Het was een 

wervelende kwis en na 

afloop heeft hij de rest van 

de feestavond de score 

van deze kwis berekend. 

Wie was het winnend 

team?  

 

Na en tijdens de nodige versnaperingen de vorm van      

drankjes en hapjes werd er   een Mannen-tegen-de-

Vrouwen-kwis gespeeld. 3 hoofdthema’s CO2 

broeikascommissie, Klimaatbevriezing en 

vegetarische stormfeestjes. De winnaars moesten 

een drankje aan de  bar  halen voor de verliezers.  

Uiteindelijk) na een hoop chaos, werden de 

vrouwen door de mannen getrakteerd op een 

drankje toch? We weten het niet meer. 

Tussen de kwisonderdelen door kon natuurlijk op 

vier tafels ook gespeeld worden. Op de WC was 

een flink darttoernooi gaande, balletje balletje 

werd achter de bar gedaan, strippoker op het 

(de voorzitter snijdt de jubileumtaart 

aan) 

 

(the master RON telt de punten) 

(het fraudeformulier team TJ Luitse) 
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invalidetoilet gespeeld en een spannende Toren van Pisa in de 

gezamenlijke ruimte.  

  
                        (grote belangstelling voor de Toren van Pisa, de rest was elders “bezig”) 

De avond werd afgesloten met een aantal Kahoot-kwisonderdelen. 

Harmen en Pim presenteerden deze kwis.  Marije werd uiteindelijk 

winnaar. Hoe Ben aan de juiste antwoorden kwam is niet duidelijk 

geworden (hij stond lang aan kop tot we er achter kwamen….)  
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O ja, om de gaten op deze avond te vullen had de voorzitter ook nog een 
leuk, interessant, dit jaar geen gezeik, juh DuReVo eigen toernooi 
teamindelingsspel gemaakt. Individueel kon je in je eentje een 
teamindeling maken en inleveren en met een door het bestuur 
zelfgebouwde AI computer (Ja, wat ís AI nou precies? Het is een concept 
waarbij computers taken uitvoeren waar normaal gesproken menselijke 
intelligentie voor nodig is. Er bestaan twee versies. De narrow-variant is 
al flink in ons dagelijks leven ingeburgerd, denk aan zoekmachines, 
spamfilters, robot-stofzuigers of -grasmaaiers. Narrow AI heeft zich in 
rap tempo ontwikkeld en wordt nu ingezet bij het samenstellen van 
teams voor eigen toernooien via gezichts- en stemherkenning uit vorige 
mislukte edities van deze eigen toernooien, het signaleren van patronen 
en het doen van onderzoek) zou dan automatisch de ideale teamindeling 
getoverd worden. Op de volgende pagina het spel met uitleg. Helaas is 
dit onderdeel blijven liggen omdat het zo gezellig was dat het gewoon 
vergeten is te laten invullen. Misschien over 12,5 jaar weer een poging.  
Dames de volgende bladzijde dient gedraaid te worden zodat je hem kunt lezen. 
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Uitslag Kahoot DuReVo kenniskwis 
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En dan was daar nog de stompzinnige enquête met vragen 

zoals: 

- Hoe vinden we de avond tot nu toe? 
o Nog maar een uurtje dan mogen we naar huis (12x) 

o Zonder die stomme quizzen wat het plausibel een leuke 

avond (8x) 

o Snel vergeten deze tijdverspilling (3x) 

o Drie keer niks (Bob en Theo) 

- Wie heeft er het meeste bier op tot nu toe? 
o Ronald (vanzelfsprekend) (14x) 

o Jacques (gezien zijn leeftijd halen we hem niet meer in) 

(6x) 

o Harmen (kijk hij staat nu weer aan de bar) (4x) 

o Pim (ondanks dat hij moet werken morgen) (Marije, Aline, Patrick, 

Marian) 

- Welke dame heeft er te veel wijn op tot nu toe? 
o Aline (er zit wat anders in dat flesje) (11x) 
o Irma (is ze er nog?) (11x) 
o Theo (5x) 
o Henriëtte (1 was al te veel) (Ronald) 

- Was is je favoriete speelavond (serieuze vraag)? 
o Woensdagavond (22x) 
o Donderdagavond (3x)  
o Maakt me niets uit (2x) 
o Dinsdagavond (Marjolein) 
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o  
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Eindelijk een reden om mijn huis op te ruimen…. 

Ik had voor de bijeenkomst “laatste van het seizoen” alle leden bij mij 

thuis uitgenodigd voor een gezellige afsluiting… 

Kosten noch moeite gespaard, hele tuin van ongewenst kruid (dus geen 

onkruid) ontdaan, binnen eindelijk weer eens stof gezogen, keuken spic 

en span, ontstoppingsdienst van Gerresen uit Westervoort laten komen, 

katten afgericht, sfeerlichtjes binnen en buiten gerepareerd en extra 

stuks aangebracht in de tuin, dimmertje aangeschaft, buitenlampen in de 

voortuin weer opgepoetst, geurkaarsjes gekocht en niet vergeten ze neer 

te zetten en aan te steken, zelf wat hapjes in elkaar geflanst, biertjes voor 

de mannen, wijntjes voor de vrouwen, shotjes voor de langer blijvers, 

kortom alles stond klaar en in het teken van een leuke gezellige avond… 

Stond… 

De dames van DuReVo kwamen binnen, nestelden zich op mijn 

bankstellen en gingen damesvoetbal kijken, Nederland tegen die 

Zwedinnen en het duurde maar en het duurde maar, kwam er ook nog 

een verlenging. Een hoop geschreeuw en gejuich uit de woonkamer, 
schmink moeten zoeken voor ze, tegen de tijd dat het afgelopen was, 
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hadden we nog een kort afscheidsmomentje van Marjolein en weg waren 

de dames…. 

 

(van links naar rechts: Aline, Marjolein, Inge, Mandy, Mona en Margot en op de 

achtergrond Theo, Henk, Patrick en Hans) 

Geen gezelligheid, geen mooie gesprekken, gewaagde gesprekken, 

volleybalgesprekken, neen niets van dat/dit alles.  Daar stonden de 

mannen helemaal alleen, met een biertje in de achtertuin in een 

romantische feeërieke omgeving. De dames hebben deze prachtige 

entourage in het geheel niet gezien. Ze zijn niet van de bank af geweest, 

niet in de tuin geweest, 

hebben geen gebruik gemaakt 

van mijn toilet met kaarsjes…. 

Dat gaan we een keer 

overdoen en dan maakt Jackie 

Groenen niet in de 99e minuut 

van de verlenging de 

winnende of spelen de 

mannen op de EK 2020 in 

Londen op 8 juli… Te veel keuzes voor een leuk onderschrift!!! 
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De prijsvraag 2019, eenvoudiger kunnen we het niet 

maken: (Nou ja, behalve de tekening dan) 

Welke DuReVoleden staan er op de onderstaande foto’s, ze haalden 

allemaal de krant dit jaar! 
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Noteer de namen op een blaadje (niet dit boekje gebruiken) en lever in 

op een speelavond voor de ALV of mail naar info@durevo.nl voor de 

ALV. Inleveren op of mailen op de ALVavond zelf betekent 2 punten 

aftrek. Voor elke juiste naam ontvang je 1 punt, voor elke onjuiste naam 

trekken we 1 punt af. De winnaar wordt bekend gemaakt op de ALV, 

corresponderen over de uitslag mag niet, alleen via de e-mail de juiste 

antwoorden insturen mag wel. 

 

mailto:info@durevo.nl
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Familieavond 2019 (we weten ze wel te plannen ) 

Tijdens de komende ALV wordt de opzet en datum van het toernooi 

besproken, houden we juni/juli aan of plannen we het op een ander 

moment? 

 

    
 

 

 

 

 

Voor de oplettende lezers: 2018 ontbreekt toen sneeuwde het… 
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Rijnjutten! (verhaal van Ron) 
Een gedicht...   Maar wat rijmt er nou op jut? 

Dus... excuses aan iedereen en vooral aan de 

redactie, want ik zou een gedicht maken over 

de romantiek van het Rijnjutten, de strijd 

tegen de elementen, de uitputting, de 

volharding en uiteindelijk... de overwinning, 

de opgehaalde rotzooi! Maar na de eerste zin 

liep ik al vast: “Blij dat ik jut”, . . . . . . . . ik kon 

niets verzinnen dat rijmt op jut. 

 

Dan maar een verhaal. We zouden op 26 

oktober met een flink aantal leden (en een paar niet-leden) de oevers van 

de Rijn schoonmaken (en een beetje IJssel). Niet alles, van Lobith tot 

Rotterdam (had achteraf best gekund trouwens), maar een stukje bij 

Westervoort. Een aantal dagen van te voren kregen we van een brief van 

het bestuur van DuReVo met uitleg. Over mee te nemen kleding, locatie, 

weersverwachting, mogelijk onweer, vervoer en het installeren van een 

app op je telefoon. Ieder stuk vuil of blikje of touwtje of wat dan ook, 

moest namelijk gefotografeerd en geüpload worden met die app. Dat 

moest van de organisatie.  
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Om die app te installeren moest je een handleiding van 236 blz. 

doornemen. Na 3 avonden is het mij gelukt. Althans, dat dacht ik. 

Daarover later meer.  

In de brief van het bestuur stond o.a. de zin: “Als iets niet duidelijk is kun 

je a.s. woensdagavond nog even checken of je aan de juiste kant van de 

IJssel/Rijn staat.” IETS niet duidelijk? Dus... Stond ik daar die 

woensdagavond om 23.09 uur in de uiterwaarden, maar nergens een 

bordje te bekennen met “dit is de juiste kant”. Dus die zaterdagochtend 

op de fiets gestapt en op goed geluk naar de Rijn bij Westervoort. Wij 

waren de eersten. Even bijkomen, het was een lange en vermoeiende rit 

met wind tegen. Tot we na een poosje aan de overkant van het water 

mensen zagen zwaaien en hoorden roepen.  

Enfin, uiteindelijk waren we allemaal op hetzelfde punt aanbeland. 

Kregen we een korte instructie, hesjes aan, grijpers en afvalzakken mee 
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en konden we op pad, de oevers langs. “En van ieder blik een foto 

maken!”, riep Harmen nog. 

Na een uur hadden de meeste al een zak vol, dat schoot op. Mijn telefoon 

was, ondanks een extra SD-kaartje van 1024 GigaByte, ook helemaal vol. 

Met blikken. Kwaaie, olijke, vermoeide, grappige. Vooral van Ronald, want 

hij was wel erg fanatiek aan het werpen.  

Om een uur of 12 - 1 was het mooi geweest. Al onze oevers waren zo 

schoon als ze nog nooit geweest waren. Zeker 40 afvalzakken waren 

gevuld. We verzamelden weer op de heuvel, waar een tafel klaarstond op 

de meest winderige plek van 

Gelderland om een, dat moet gezegd, 

heerlijke lunch te nuttigen. Moe maar 

voldaan deelden we onze 

jutavonturen met elkaar en keken we 

terug op een leuke ochtend.  

Even later zaten we allemaal op de 

fiets richting huis. Pim had 40 volle 

zakken achterop, voor in de Kliko, thuis. 

En het waaide. Heel hard. En we 

scheurden de dijk af. Ook heel hard. En er 

kwam een scherpe bocht aan. 

Afvalzakken, Snelheid, Wind en Scherp...  

Ach, heeft de volgende ploeg ook wat te 

doen. En Pim riep iets heel hard! Oh ja, nu 

weet ik weer wat er rijmt op jut. 
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En, hoe bevielen de olliebollen? (verhaal van Patrick) 

Een aantal keer per jaar klontert er een bepaald clubje spelers samen, 

spelers waarvan we onder andere de namen Ronald, Bob, Robert, 

Marian, Jennie, Bert, Margo, Mandy en Harmen niet zullen noemen (het 

zijn ook altijd dezelfden). 

 

Zie je dat gebeuren dan kan je al raden wat er aan de hand is, het is 

weer tijd voor een toernooitje ergens in de buurt. Het lentetoernooi is al 

een aantal jaren vaste prik op de agenda, en Renkum werd in oktober al 

weer voor de 3e keer bezocht. De editie daarvoor een mooie 3e plek, dat 

smaakte naar meer. Dus vol goede zin naar de Doelum, wetende dat de 

meest tegenstanders van een gelijkwaardig niveau zijn. En dat Marian 

zin in frietjes kan krijgen geeft hoe dan ook een goed uitzicht. Nadat de 

rook was opgetrokken door de vele elkaar weinig ontlopende 

setstanden stond er een 7e plaats op het scorebord. Dat past eigenlijk 

ook beter bij DuReVo, maar het was wederom een leuke volleybalavond 

en dat is waar het uiteindelijk om gaat toch? (en de frietjes, de 

teamschaal, het drankje, en vooruit dan, ook het gezelschap ;) 
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Een nieuw toernooi dit jaar was het Olie-

bollentoernooi in ’s Heerenberg. 

De organisatoren van Smash ’68 kennen 

we van de heren Pannerden, en we zijn al 

een aantal maal gevraagd eens bij hun 

mee te doen. Omdat het toernooi in 

Valkenhuizen de laatste jaren niet zo goed 

beviel zijn we het maar eens gaan 

bekijken!  

Zoals je ziet hebben ze er dus oliebollen, 

maar hoe ze smaken durf ik jullie niet te vertellen. Voordat ik er 

omgekleed was hebben de teamgenoten alles al geproefd. Van je 

teamgenoten moet je het hebben, maar wellicht kunnen zij vertellen of 

het punt naar Arnhem of Smash gaat. De rest is een stuk eenvoudiger toe 

te kennen. Het is er een oase van rust vergeleken met Valkenhuizen, 

slechts 3 velden. Je speelt er internationale wedstrijden, de 

tegenstanders zijn aardig, van hetzelfde niveau en er is nog de 

mogelijkheid om met een team mee te doen in 1 van de 2 andere poules. 

Ik hoop van harte dat we volgend jaar weer met meer teams mee gaan, 

omdat iedereen het hier naar z’n zin kan hebben (en omdat ik ook wel 

eens andere gezichten wil zien buiten het Candea). 

Oh ja, de drankjes zijn er goedkoper, je wordt veel sneller bediend dan 

in Arnhem en ze laten weten dat ze het leuk vinden dat je er bent!  

 

 

 

 

 

                                           

Echt geteld heb ik niet, maar ik denk dat ik ook namens de andere 

spelers mag zeggen dat Heerenberg ruim wint van Valkenhuizen. 


