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Op de foto op de voorpagina ontbreken helaas:
Aline (vakantie), Inger, Simone, Diana, Marije (was wat later)
Inge (kwam “verrassend” wat later) en Simon (had “etentje”).
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Wijkvolleybal
Hier een verslag van een deelnemer aan het wijkvolleybal. Dit
jaar doen we voor het tweede jaar mee aan de wijkvolley.
Vorige keer (tot de zomervakantie) was niet zo’n enorm succes,
niet qua prestatie, maar wel qua organisatie. Er waren avonden
waarop je weinig speelde en avonden waarop je veel speelde
maar enige lijn zat daar niet in en vooraf wist je dat ook niet.
Ons bestuur had eigenlijk besloten niet meer deel te nemen,
ook omdat de dames van DuReVo niet te motiveren waren nog
mee te willen doen met het wijkvolley en alleen de reserve
(Monique) daarom bijna alles moest meespelen.
Toch heeft Gerard Akse aangeboden het te willen gaan
organiseren en regelt hij elke keer de spelers en dus ook
dames. Tot nu toe is er 4 keer gespeeld in een nieuwe opzet
met poules van 4 teams waarbij je op één avond 3 wedstrijden
speelt van 2 sets. De poulewinnaars en poule laatsten gaan naar
een andere poule. Dankzij de buurvrouw van Mirella die al drie
keer heeft meegedaan bij DuReVo spelen we daar redelijk, de
ene avond op ons eigen niveau, waar we een keer poule-eerste
zijn geworden en direct daarna naar een hogere poule gingen en
daar direct weer laatste werden.
Enige kritiekpunt dat ik nog heb op de wijk is dat DuReVo
probeert altijd met een compleet team aanwezig te zijn en dat
er van de 12 aanwezige teams er maar een paar zijn die dat ook
doen. Voor de rest is het de hele avond leenwerk. Speel je de
eerste wedstrijd tegen een team kan het maar zo zijn dat je in
de tweede wedstrijd tegen bij precies dezelfde spelers staat,
omdat ze 5 spelers van het andere team hebben geleend.
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Of neem dan een ander sterk team dat de zelf met 3 of 4
spelers komt of misschien 5 en dan steeds de beste spelers als
invallers lenen. De regel dat als je niet compleet bent je geen
punten kunt halen heeft het dit jaar niet gehaald, wel dat er
minimaal 2 dames in het veld moeten staan, maar ook die regel
wordt qua puntenaftrek niet consequent gehandhaafd.
Hopelijk krijgt Gerard een aantal andere DuReVo dames mee
naar de wijkvolleybal, door de damesaanwas zijn er misschien
meer dames die af en toe eens met de wijk willen meedoen.
In april van 2010 wordt weer geïnventariseerd wie er weer mee
willen doen.

Jens, Mirella,

Pim, Gerard (coördinator), Inge en Ronald.

Helaas ontbreekt de buurvrouw van Mirella op deze foto.

Hier had jou foto kunnen staan…
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Verslag ledenvergadering van
11 maart 2009
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Opening: Pim opent de vergadering en heet alle aanwezigen
welkom. Hij bedankt Hanneke voor de heerlijke taart en
Martin voor de koffie en thee.
Mededelingen: Er zijn geen mededelingen
Verslag secretaris: De secretaris vraagt of er nog op- en/
of aanmerkingen zijn omtrent het verslag. Die zijn er niet.
Verslag penningmeester:
a. balans en verlies en winst rekening, geen vragen.
b. verslag kascommissie
De kascommissie heeft geen op- en/of aanmerkingen
omtrent de financiële zaken en verzoekt de
vergadering de penningmeester decharge te verlenen.
c. begroting 2009 wordt goedgekeurd
d. handhavingsvoorstel contributie wordt goedgekeurd
Bestuursverkiezingen: Ver (her) kiesbaar zijn Ronald
Warbroek tot penningmeester en Pim Stoopendaal tot
voorzitter. Er zijn geen tegenkandidaten en de algemene
ledenvergadering herkiest beide heren in hun functie.
Commissies:
Kascommissie, aftredend is Inge Rietvink, Gerard Akse
stelt zich beschikbaar zodat de commissie nu bestaat uit
Hanneke Frouws en Gerard Akse.
Commissie van beroep: de huidige leden te weten Henk
Seegers, Chris van Beugen en Jolanda Verbeek worden
terstond herkozen.
Activiteiten 2009:
Genoemd worden: deelname wijkvolleybal, organisatie eigen
toernooi in april, waar we er voor kiezen nu zelf meer ter
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8.

9.

9.

hand te nemen (inkopen) Inge Rietvink stelt een bbq voor
en in de organisatiecommissie gaan dit jaar zitten Chris
van Beugen, Inge Rietvink en Hanneke Frouws. Het
toernooi zelf regelt Pim, dit jaar met 8 in plaats van 6
teams., Pannerden, etc. De voorzitter vraagt wat de leden
er van vinden dat we de gastspelers (als we andere
verenigingen uitnodigen) een drankje aanbieden. Blijven we
dit doen of niet. De vergadering is van mening dat we dit
kunnen blijven doen.
Sponsoren: Dit jaar ivm de kredietcrisis zullen we
bedrijven etc. geen beroep doen op sponsorgelden. Volgend
jaar november krijgt elk lid weer een verzoek een
ballensponsor te werven. Chris van Beugen heeft voor
2009 Rentokil weer als sponsor geworven.
Bedankjes: Chris van Beugen krijgt een bos bloemen voor
het zorgen van een sponsor en het regelen van
sponsorshirts voor alle leden. Henk Seegers en Helga
Suijdendorp krijgen ook een bloemetje vanwege het
aanleveren van een ballensponsor voor 2008.
Rondvraag: We hebben een verzoek gehad tot een
uitwisseling met Gemünden am Main. Dit is een leuk en
interessant verzoek maar bij navraag houdt dit in dat je
als ontvangende vereniging zelf veel kosten gaat maken en
voor onderdak moet zorgen van leden van de ontvangende
vereniging. De gemeente draagt niets bij . Hier hebben wij
als bestuur en de leden ook niet veel trek in.
Doen we dit jaar mee aan Duuve te Gek? Ja, besloten
wordt om weer mee te doen, we kunnen nog extra leden
gebruiken. Opgaveformulier zal verstrekt worden
Hanneke biedt het bestuur namens de leden een etentje
aan. De bestuursleden zijn aangenaam verrast.
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DuReVo in 2009 in de krant:

Onze penningmeester is voorgedragen voor de functie van
penningmeester van het jaar. Helaas is hij het niet geworden,
anders waren we zo’n € 2000 rijker geweest.
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Secretarieel jaarverslag
2009 Is een mooi jaar voor onze vereniging geweest. We
hebben er een flink aantal nieuwe leden bij gekregen. We
hebben 10 nieuwe leden mogen begroeten, en 3 leden (Klaas,
Marjolein en Oswald) hebben opgezegd. We hebben nu 32
leden.
Als bestuur zijn we 4 keer bij elkaar geweest om de lopende
zaken te bespreken. Daarnaast hebben we 1 algemene
ledenvergadering gehad met een bijna volledige opkomst.
We hebben ook een aantal activiteiten georganiseerd en aan
een aantal andere activiteiten deelgenomen. We hebben weer
een eigen toernooi georganiseerd, welke wederom een groot
succes was. Voor 2010 zullen we weer proberen een eigen
toernooi te organiseren. We hebben meegedaan aan Toon’s
toernooi met 2 teams en we hebben weer meegedaan met het
wijkvolleybaltoernooi.
Ook heeft een aantal leden in Durevoshirts meegedaan met het
beachvolleybaltoernooi van Actief in Westervoort. We hebben
met 2 teams meegedaan aan de midweekcompetitie in
Pannerden. We hebben een team van de gemeente Zevenaar
uitgenodigd, wat ook voor herhaling geschikt is.
Door omstandigheden hebben we dit jaar niet meegedaan met
de stichting sportactiviteiten Duiven (kennismaking voor de
jeugd van Duiven met diverse sportclubs in de mei vakantie en
de grote vakantie). Voor 2010 zullen we weer bekijken of het
voor ons interessant en haalbaar is om weer mee te doen.
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Na een jaar afwezigheid hebben we dit jaar weer deelgenomen
aan Duuve te Gek.

Drukte van jewelste bij onze kraam

Als jaarafsluiting hebben we de laatste avond een kerstavond
georganiseerd. Bijna alle leden waren aanwezig en er werd
fanatiek gespeeld tussen de kerstballen, en met kerstmuts op.
Ook voor de inwendige mens was gezorgd, er was warme
chocolademelk, slaatjes en chocolade. Er is een leuke foto
gemaakt die we misschien in het gemeentenieuws gaan plaatsen.
We hebben een aantal keer contact gehad met de NeVoBo over
oa. over nut en noodzaak van een pasfoto voor recreatieleden
en wat de verenigingsleden ontvangen voor hun bondscontributie. Het bondscontributiesysteem ondergaat in 2010
een flinke wijziging.
Ik hoop op een minstens zo succesvol 2010.
Als we daar met z’n allen aan werken moet dat zeker lukken.
Martin Toes
Secretaris DuReVo
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KASCONTROLE
Hierbij verklaart de kascommissie, bestaande uit Hanneke
Frouws en Gerard Akse, dat de kascontrole op 14 januari 2010
heeft plaatsgevonden.
De kascommissie heeft geen op- en/of aanmerkingen omtrent
de financiële zaken en verzoekt de vergadering de penningmeester decharge te verlenen.

Bezwaar subsidie 2008
Omdat we gekort werden op onze subsidie over het jaar 2008
heeft het bestuur een bezwaarschrift ingediend. Subsidie
wordt gegeven over een percentage van de betaalde zaalhuur.
Omdat wij per week het gebruik van de zaal kunnen opgeven
besparen we daarop. De subsidie is een voorschot op een
ingediende begroting, de werkelijke kosten waren lager. Echter
een gymzaal van de Candea is qua faciliteiten geenszins
vergelijkbaar met een sporthal van de gemeente. Denk aan
kantine, beheerder, materialen, antennes, scheidsrechterstoel
etc. etc. Dus wij zijn van mening dat appels met peren worden
vergeleken. De gemeente heeft het bezwaar helaas afgewezen.
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DAMES PANNERDEN
Hallo allemaal, hier een verslag van de pieken en dalen van de
dames in Pannerden.
Het begon allemaal heel goed: Voor de zomervakantie waren we,
na een reeks fantastische overwinningen gepromoveerd tot
poule C. Heel goed dus. Toen we de teamindeling kregen, bleek
dat we ingedeeld waren in poule B. Dit bleek achteraf toch te
hoog gegrepen. Na het winnen van welgeteld 1 set die avond
werden we dan ook gedegradeerd tot poule C. Jammer maar
helaas.
De volgende wedstrijdavond begonnen we dan ook vol goede
moed aan de poule waar we thuishoorden.
Maar op de één of andere manier wilde het die avond niet echt
lukken. Zeg maar gerust: Het wilde ECHT niet lukken. Gevolg is
nu dus dat we de komende wedstrijdavond weer in poule D
spelen. Een mooie uitdaging voor ons dames om in 2010 toch
weer in de volgende poule te komen, en dan bedoel ik uiteraard
niet poule E.
Groetjes Marije

Mirella,

Marian, Jolanda, Helga, Beppie en Monique

Helaas ontbreekt coördinatrice Marije op deze foto.
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Uitnodiging ledenvergadering
Datum: woensdagavond 17 februari
Aanvangstijdstip: 20:00 uur, zaal open 19:45 uur
Koffie en thee staan klaar!
Locatie: Candea Eltensestraat
Agenda:
1.
2.
3.
4.

5.

Opening
Mededelingen
Verslag secretaris
Verslag penningmeester
a. balans en verlies en winstrekening 2009
b. verslag kascommissie
c. begroting 2010
d. vaststelling contributie 2010
Bestuursverkiezing.
Verkiezing secretaris (Martin Toes stelt zich
herkiesbaar)
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.
7.
8.
9.

Nieuwe sporthal, keuzes en speelavond
Jaaractiviteit en activiteiten 2010
Sponsoren 2010
Rondvraag
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Heren Pannerden 2009
Ik beperk me even op pannerden na de zomervakantie, het
nieuwe seizoen.
Als de data bekend is gaan we inventariseren wie er mee gaan.
Er blijkt al gauw dat er meer reserves zijn dan
spelers. Ieder krijgt de zelfde mail en de
reserves moeten in hun agenda kijken het
probleem is vaak dat te vroeg is of te laat
afgelopen, want we spelen immers op de onze
eigen avond. Het is ook wel jammer want we
spelen dan niet een extra avondje.
Ik vind als je 7 spelers hebt je best wel lekker kunt spelen
met in draaien Het is wat fanatieker dan dat je in een mix
speelt het net is ook hoger en geeft nog wel eens een
probleem.
We hebben er twee gespeeld en de rest komt
volgend jaar. De eerste hadden we geen
verwachting en we speelden de sterren van de
hemel, deze avond had je moeten zien,
Iedereen was ongewoon goed. We hadden schik
en eindigden dan ook als eerste.
Gepromoveerd Yes in de kantine een drankje
en een broodje bal hadden we wel verdiend
en lieten het ons lekker smaken. Alleen Jens
lust dit niet denk ik want hij wilde geen bal.
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De Tweede avond gingen we met dezelfde samenstelling en dat
oogt gunstig.
De eerste moesten we tellen en fluiten. Ik was
met Jens aan het tellen en hij had het al gezien
die moeten we kunnen hebben. Ja daar waren we
snel achter, het waren slimme ervaren spelers.
Toch zijn de meeste punten gescoord bij hun
opslag en eigen foutjes.
We hebben 1 set gewonnen en de rest verloren maar over het
algemeen hebben we wel lekker gespeeld. En hebben het
broodje bal toch lekker op gepeuzeld. Er zijn geen gewonden
gevallen zoals bij de eerste. ( een botsing tussen mij en Bert)
Ik ben hoopvol, dat nu we weer in trapje terug gaan, we weer
de sterren van de hemel spelen.
Al moet ik dan misschien langs de lijn blijven
mijn conditie is ver beneden peil door dat
gepaf van mij. Daar komt misschien ook een
keer een eind aan alleen wanneer? Als
spelverdeler moet je nogal wat meters maken
Dat zullen we volgend jaar wel weer zien,
voorlopig ben ik geblesseerd door een lekkere duikeling in de
eerste sneeuw. Dat kan de beste gebeuren toch?
Ronald

Chris,

Bert, Harmen, Jens, Jan, Roy en

Ronald

Helaas ontbreekt herencoördinator Ronald wat op deze foto
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De sponsoren van 2009
bedankt!

Speel je NIET onder de (nieuwe) vlag van DuReVo mee met
het beachvolleybaltoernooi in Westervoort en krijg je GEEN
geld geboden om met de DuReVo shirtjes RECLAME te maken
voor onze sponsor en onze vereniging, denk je dat ze daar een
aardig potje gaan volleyballen, staan de heren te…

VOETBALLEN…….
Bedankt Tom, Roy, Jens, Gerard!

En de dames keken toe…
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Eigen toernooi 22
april 2009
Eigen toernooi 3e editie:
Deelname: 8 teams, 2 poules van 4
Hapje, drankje, hamburger:
Chefkok: Johan Frouws
Uitslag:
Wie speelt de meeste ballen tegen
het plafond:
8e plaats: Durevo3 met 3 ballen (zaalkennis)
7e plaats: Durevo 2 met 4 ballen (zaalbekende)
6e plaats: Durevo 1 met 5 stuks (zaalgewenning)
5e plaats: Actief met 10 stuks (via de vloer)
4e plaats: Volti met 10 stuks (via de vloer)
3e plaats: Labyellov met 17 keer (alle keer Anton)
2e plaats: Reflex met 18 keer (alle lampen zijn nu stuk)
1e plaats en ontvanger wisselspeelster: Torpedo met 24
keer onbedoeld het plafond geraakt.
Volgend jaar komen ze zeker terug om de speelster .

Goed voor één hamburger met of zonder uien

(het uitteken voor plafondbal)
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De digitale gemeentegids en
de papieren gemeentegids

Zo, het heeft wat voeten in de aarde gehad maar na 3 jaar
staan we er eindelijk in.
Het eerste jaar in januari 2007 werd de gids uitgegeven, maar
bleek dat hij in september van 2006 al gemaakt werd dus
waren we te laat voor een vermelding, maar dat zou aldus de
gemeente, volgend jaar (2008) allemaal goed gaan, onze
gegevens waren bekend.
Vol verwachting wachtten we de 2008 editie af en daar
stonden we helaas ook niet in. We hebben hierop mondeling en
schriftelijk gecommuniceerd met de gemeente en de uitgever,
maar de gemeente had verzuimd een inventarisatieronde te
doen voor mutaties en nieuwe vermeldingen. In overleg met
Jurjo Hagen, sportmedewerker bij de gemeente Duiven
hebben we een oplossing gezocht die bestond in het aanbieden
van DuReVo folders voor nieuwe bewoners als ze een informatiemap ontvangen van de gemeente. Daarna hebben we het
voor 2009 maar zelf geregeld, de digitale gemeentegids was
het snel geregeld, en gelukkig staan we nu ook in het papieren
exemplaar.
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Nawoord:
Ja, daar is het dan weer het nawoord van de trainer/ voorzitter. 2009, na drie jaar hebben we het eindelijk voor elkaar
dat we in de papieren gemeentegids zijn opgenomen, hebben
we een ledenaanwas 23 naar 32 leden en zitten we bijna aan de
doelstelling van 35 leden waarmee we straks als de nieuwe
sporthal er is, een beroep willen doen op 2 volwaardige
volleybalvelden incl. kantine. Diverse bijeenkomsten over de
nieuwe sporthal zijn bijgewoond
en ook hebben we 2 inspraakavonden gehad over de voorzieningen in de nieuwe sporthal.
Nieuwe hal

Over de andere zaken dit jaar
hebben jullie als het goed is al
gelezen in het boekje.

Onze hal

Toch wil ik als trainer jullie nog even “belerend” toeschrijven.
Het valt me op dat er steeds vaker minder goed (lees
“beroerd”) wordt ingespeeld op onze speelavond. Het aantal
spelers dat met een minimale warming up (lees “geen”) begint
te spelen met een bal en de serieusiteit (lees “we doen maar
wat”) waarmee wordt ingespeeld baart mij als trainer zorgen.
Jullie weten ik ben een man van de techniek (lees “techniek”)
en dat betekent technisch goed volleybalspel, vanuit de
knieën, handen goed, veel oefenen. Dat is de basis en als de
basis voor je aan de oefening begint al niet goed is of op peil
gehouden wordt, ga je in niveau achteruit (lees “naar beneden
nul”). In toenemende mate (lees “heel vaak”) wordt met één
arm/hand/lichaamsdeel gespeeld het valt me vooral op bij een
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aantal dames (lees ,,  
     en Beppie).
Dat de heren nog steeds ongewenst de tweede bal doortikken
omdat hij onspeelbaar is (lees “ik wil zelf scoren”) vind ik ook
nog even nodig te noemen. De positie spelverdeler (lees
“tweede bal is voor mij”) is belangrijk, omdat die persoon een
mooie set-up (lees “bovenhandse bal die de intentie had naar
een van de aanvallers gespeeld te worden”) dient te geven aan
één van de aanvallers die wil scoren. Speel of tik je met een
leuke reden (lees “smoes”) de bal er toch overheen, ontneem
je daarmee een scoringskans van de aanvallers en haal je zelf
de “eer” naar je toe (lees “veroorzaak je balende aanvallers of
trainer”).
Maar goed, we zullen zien of er verbetering komt in het niveau
van het spel door beter in te spelen voor we beginnen.
Verder hebben we een aantal keer de “laatste van de maand”
gevierd, dit keer o.a. bij Hanneke (ze werd 50jaar), bij Gerard
en bij Jan (laatste voor het einde van het zomerseizoen en
viering 25 jaar bij zijn
“thuisbaas”). Ook hebben we
de kerstspecial gehouden en
zijn we in plaats van in de
Spelleward naar de Grand
Cafe gegaan om wat te gaan
drinken. Zoals bekend is de
laatste van de maand geen
verplichting maar een leuke vrijblijvende manier om elkaar
buiten het genot van volleybal wat te leren kennen bij het
inspannend nuttigen van een hapje en drankje.
Maar jullie blijven een hele leuke groep waar ik elke week weer
van geniet.
Pim
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Diverse foto’s 2009
Eerste prijs
voor Tornado

Henk de kerstman

Niet te vreten kleebkoegen
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Presentje 2-jarig
bestaan

Duuve te Gek met de enige bezoekster
van onze kraam…

Vlag van 3 meter bij 80 centimeter voor officiële zaken

Louis in zijn
gebruikelijke
Pose
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