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Finale Open Club  
Op zaterdag 7 februari hebben 5 teams van ikwilvanmijnautoaf.nl/Devoko gestreden voor een plaats 
in de finale van de Nationale Open Jeugd Kampioenschappen (NOJK). De deelnemende teams waren 
jongens C, meiden A, meiden B, meiden C en meiden CMV. De tegenstanders van jongens C waren 
allen beter, waardoor zij zich niet konden plaatsen voor de finaleronde, maar wel behoren zij tot de 
beste 16 teams van Nederland. Meiden A verloor in de kruisfinale, waardoor de finale net niet 
behaald werd. Meiden B en Meiden CMV begonnen de eerste wedstrijd goed, maar helaas zakte het 
niveau en vertrouwen weg, waardoor zij geen plek hebben kunnen bemachtingen voor de finale. 
Meiden C heeft spannende wedstrijden gespeeld, maar wisten zich uiteindelijk te plaatsen voor de 
finale. Deze staat gepland voor 14 maart in de Jan Massink Hal in Nijmegen. Wij wensen meiden C 
alvast veel succes! Klik hier en hier voor de wedstrijdverslagen of kijk op onze site… 
Op de volgende link staan de wedstrijdprogramma’s van 14 maart inmiddels online. 

http://www.volleybal.nl/jeugd/jeugdkampioenschappen/nojk/programma 

Jeugd succesvol bij Regionaal Talent Centrum 
Het Regionaal Talent Centrum steekt veel energie in de opleiding van jonge, veelbelovende 
volleyballers/-sters. Door een beter afstemming tussen sport en onderwijs, kunnen talenten meer 
uren trainen en worden ze voorbereid op een toekomst als topsporter. 
Een aantal jeugdleden van ikwilvanmijnautoaf.nl/Devoko zijn hier voor geselecteerd namelijk: 
Joanne, Hieke, Lynn, Ruth, Milou, Pien, Nieke, Guusje, Maud, Jurre, Martijn, Daan en Bram. Een 
topprestatie!  
Klik hier voor een verslag op onze site… 
 

Trainersclinic Edwin Benne  
Edwin Benne, ex-bondscoach bij de Oranje mannenploeg gaf 5 februari een clinic in Dorper Esch aan 
de trainers van ikwilvanmijnauto.nl/Devoko. De trainers bepaalden zelf de inhoud van de avond aan 
de hand van vragen die zij hadden voor de ex-bondscoach. Deze vraag- en antwoordsessie viel in 
goede handen, omdat Edwin Benne ruim te tijd nam om de vragen te beantwoorden. 
Achtereenvolgens kreeg Dames 1 een gevarieerde training met veel balcontact, handelingssnelheid 
en reactievermogen. Deze clinic werd als zeer geslaagd ervaren!  
Klik hier voor een uitgebreid verslag op onze site. 
 

Op volleybalvakantie?  
Ga dan mee met het Nevobo volleybalkamp! 
Helaas heeft het bolleyvalkamp de laatste jaren niet plaatsgevonden vanwege een minimum aantal 
aanmeldingen. Misschien dat ikwilvanmijnautoaf.nl/Devoko in de toekomst weer zelf een 
bolleyvalkamp gaat organiseren. Wil je al eerder en vind je het leuk om op vakantie te gaan en 
tegelijkertijd bezig te zijn met volleybal, dan is dit misschien wel iets voor jou! 
De Nevobo organiseert namelijk een volleybalkamp voor volleyballers van 10 tot en met 19 jaar. 
Onder professionele begeleiding wordt fanatiek getraind, binnen en buiten toernooien gespeeld én is 
er ruimte voor andere activiteiten. Sport en plezier staan daarbij voorop.  
Meer informatie hierover kun je vinden op: 
http://www.volleybal.nl/jeugd/volleybalkampen/inschrijven. 
 

Week van het sportplezier  
Van 9 tot 14 maart vieren we de Week van het Sportplezier! In deze week staat het sportplezier 
centraal van met name kinderen. De rol van ouders is hierbij cruciaal en zal in deze week extra 
worden belicht. Zorg voor extra betrokkenheid van ouders bij de club door het organiseren van 
bijvoorbeeld een ouder&kind toernooi, een gezamenlijk ontbijt of een informatie-avond. Voor meer 
informatie over het programma ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’ neem je contact op met Marlon ten 
Broeke: marlon.ten.broeke@nevobo.nl. 
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TechnischeCommissie gereorganiseerd.  
De Technische Commissie heeft een 'interne reorganisatie' doorgevoerd. Lisanne Platvoet is de 
commissie komen versterken en zal zich voornamelijk bezig houden met secretariaats 
werkzaamheden. ( tc@devoko.nl ) Daarnaast is de commissie opgesplitst in 'leidende' en 
'uitvoerende' TC leden.  
Binnenkort maakt de commissie ook haar nieuwe visie en missie tot 2020 bekend.  
Het nieuwe samenstelling is in te zien op de website onder het menu Commissies of klik Hier.  Ook 
kun je er de vacatures bekijken. Misschien is er wel iets voor jou bij! 
 

Tickets EK Dames 
 
Kaarten voor de EK wedstrijden zijn te verkrijgen op 
www.eurovolley2015.eu. De wedstrijd tegen topland Italië op 28 
september 2015 wordt een speciale Nevobo-dag. Kaarten voor deze 
wedstrijd zijn t/m april 2015 - met uitzondering van passe partouts - 
uitsluitend te verkrijgen via de ambassadeur van clubs. De 
ambassadeur is op de hoogte van de wijze van bestellen en de 
aanbieding die geldt voor deze wedstrijddag (elke tiende kaart in 
een prijscategorie gratis). 
Het zou mooi zijn als we hier met zoveel mogelijk leden naar toe zouden kunnen gaan. De 
vereniging wil een bus regelen. Ambassadeur van onze vereniging is Richard Roetenberg. Geef je op 
bij hem. (famroetenberg@concepts.nl) Binnenkort ontvang je een flyer! 
Start pre-sale WK Beach 
Van 26 juni tot en met 5 juli worden de Wereldkampioenschappen Beachvolleybal in Nederland 
gespeeld. Den Haag, Amsterdam, Apeldoorn en Rotterdam zijn de trotse gaststeden van de eerste 
WK Beachvolleybal op Nederlands zand. In iedere stad zal een stadion worden opgetrokken op een 
unieke plek. Den Haag heeft in 2015 de meest bijzondere; daar zal een drijvend stadion op de 
Hofvijver worden aangelegd.  
Als lid van de Nevobo kun je als eerste kaarten bemachtigen voor de mooiste wedstrijden van de WK 
Beachvolleybal! Dit zijn de openingswedstrijden, de halve finale en finales in Den Haag! De speciale 
presale periode is gestart en duurt t/m 15 februari 2015. 
Meer informatie is hier te vinden! 
 

Banken in de sporthal 
In de sporthal Dorper Esch worden 3 verschillende soorten banken gebruikt worden. Door 
ondeskundig stapelen (verkeerde soorten op elkaar) kunnen deze erg gemakkelijk om vallen. Kort 
geleden is dit gebeurd bij enkele meisjes van de BSO-groep. (4-10 jaar) Eén van deze meisjes heeft 
een bank op haar tenen gehad. Gelukkig is het, zoals het zich nu laat aanzien, alleen met een erg 
pijnlijke kneuzing afgelopen. 
Het opruimen van banken is vaak een sluitstuk aan het einde van het gebruik van de hal en krijgt niet 
altijd de aandacht die hiervoor nodig is. Een vriendelijk verzoek dan ook om de banken met de meest 
mogelijke zorgvuldigheid op te ruimen/te stapelen. 
 

Trainersbijeenkomst woensdag 4 maart. 
Zoals jullie zelf ook wel weten is een vereniging als ikwilvanmijnautoaf.nl/DeVoKo constant in 
beweging. Op dit moment is de vereniging erg succesvol. Dat is voor een groot gedeelte te danken  
aan de inzet van onze trainers! Hiervoor onze hartelijke dank. 
Echter, om succesvol te blijven zullen we elkaar ‘scherp’ moeten houden, o.a. door met elkaar in  
gesprek te (blijven) gaan en te (blijven) overleggen. Ook is van belang dat onze trainers zich  
voldoende ondersteund voelen en (bij)geschoold worden.  
De Technische Commissie wil graag met elkaar in gesprek komen om haar visie  toe te lichten en om 
te inventariseren wat de mening en behoefte is van onze trainers en (uiteraard) trainsters. De rode 
draad zal zijn: Wat hebben we? Wat willen we? Wie wil wat? Wat is er nodig? 
Hiervoor is een bijeenkomst belegd op woensdag 4 maart 20:00 uur in de vergaderruimte van de 
Dorper Esch. 

mailto:tc@devoko.nl
http://www.devoko.nl/TechnischeCommissie.pdf
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Hallo Talenten uit Nederland, 
 

Hebben jullie het verhaal van onze topper 

Danielle Nouwen al gehoord? Zij is namelijk 

gescout tijdens de TVW in 2013. In dit filmpje 

(http://on.fb.me/1zLzHM5) geeft Danielle aan 

waarom je perse moet deelnemen aan de 

TopVolleybalWeek.  

 

Algemene informatie:  

Van 6 tot en met 10 mei 2015 is hij er weer: de 

TopVolleybalWeek! Wil jij een week fulltime aan 

de slag met je eigen ontwikkeling en wil je 

daarbij getraind worden door Jan Berendsen en 

zijn technische staf?  

 

Schrijf je dan snel in voor deze fantastische week! 

 

Leeftijd: 14 jaar en ouder  

Locatie: Sporthal de Zuidkamp te Enschede  

Kosten: € 325 all-in (eten, drinken, slapen en trainen)  

 

Betalen: 

Wil je je inschrijving gelijk bevestigen?  

Maak dan bovenstaand bedrag over op IBAN: NL66 RBRB 085.01.31.774 t.n.v.  

Stichting TopVolleybal Twente te Almelo, onder vermelding van:  

voornaam, achternaam en onderwerp: deelname TVW15.  

 

Voorwaarden:  

Inschrijving annuleren?  

Van 01-01-2015 t/m 01-03-2015: 25% annuleringskosten  

Van 01-03-2015 t/m 01-05-2015: 50% annuleringskosten  

Na 01-05-2015: 100% annuleringskosten  

 

Inschrijven:  

Wil jij meedoen aan de TopVolleybalWeek? Meld je dan zo snel mogelijk aan.  

Denk niet te lang na, want VOL = VOL!  

 

Ga naar: https://www.facebook.com/eurosped.topvolleybal  

 

Week van het sportplezier  

Van 9 tot 14 maart vieren we de Week van het Sportplezier! In deze week staat het sportplezier 
centraal van met name kinderen. De rol van ouders is hierbij cruciaal en zal in deze week extra 
worden belicht. Zorg voor extra betrokkenheid van ouders bij de club door het organiseren van 
bijvoorbeeld een ouder&kind toernooi, een gezamenlijk ontbijt of een informatie-avond. Voor meer 
informatie over het programma ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’ neem je contact op met Marlon ten 
Broeke: marlon.ten.broeke@nevobo.nl. 
 

Naar een Veiliger Sportklimaat  
Vanuit het programma ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’ bied de Nevobo in 2015 wederom kosteloos 
verenigingsondersteuning aan. Centraal staat hierin het stimuleren van gewenst gedrag. Momenteel 
wordt de definitieve agenda vastgesteld. Een aantal trajecten is al ingepland zoals Sportief Besturen  
En Besturen met een Visie. 

http://on.fb.me/1zLzHM5
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Bovendien zijn er verenigingstrajecten beschikbaar voor coaches, trainers en begeleiders: sportief 
coachen & coach de coach. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met onze 
ondernemers in de regio: Henk Goor en Roy Wassen. Meer informatie over deze en andere trajecten 
staat bovendien op de website: http://www.volleybal.nl/nevobo/verenigingen/veilig-sportklimaat/. 
 
De laatste nieuwsbrief van de Nevobo regio Oost vind je hier. 

http://www.volleybal.nl/nevobo/verenigingen/veilig-sportklimaat/
http://www.volleybal.nl/data/bestanden/competitie/naslag/nieuwsbrieven/regionaal/oost/archief-2014-2015/22-digitale-nieuwsbrief-regio-oost.pdf

