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24 november: Heren Nevobo 1  

Route B2, vertrek hoek Kerkstraat/Kerkakkers 

 

1 december: Heren Recreatie 1 

Route C1, vertrek gemeentehuis, hoek Vesper-

straat/Dorpsstraat. 

Zorg er allemaal voor dat je op tijd aanwezig bent 

(vertrek 18.30u!) en iedereen in het bezit is van 

een pasje, veiligheidskleren en schoenen. De con-

trole hierop is streng.  

De kleren zijn op te halen bij Peter van Hoof.  

 

Ophalen oud papier 

Op 18 januari 2015 organiseert DKJO weer het 

CMV-toernooi voor alle mini’s in onze regio.  

Net als vorig jaar hebben we de hulp van onze 

hele vereniging héél hard nodig, dus noteer 18  

januari 2015 alvast in jullie agenda’s!! 

 

Het toernooi is opgedeeld in drie delen, de eer-

ste wedstrijden starten om 9.30 uur, de tweede 

groep start om 12.00 uur en de laatste groep om 

15.00 uur. Het toernooi zal rond 17.30 uur eindi-

gen.  

We willen de Nevobo, recreatieteams en de 

ouders vragen om met zoveel mogelijk mensen 

een gedeelte van de dag te komen helpen.         

Bij de twee laatste groepen (12.00 uur en 15.00 

uur) hebben wij de meeste mensen nodig en we 

streven er naar om iedereen maar voor één van 

de drie rondes in te delen.  

Je kunt je aanmelden via 

cmv@dkjo.nl.  

 

Alvast bedankt!! 

 

CMV-commissie 

Hulp gevraagd CMV-toernooi  DKJO trekt aan….. 

Zoals de oplettende lezer vast gemerkt heeft, 

maakt de club een enorme groei door. Vele 

aanmeldingen van getalenteerde jeugdleden en 

enthousiaste vrijwilligers zorgen voor een 

goede basis en een zonnige toekomst voor 

DKJO.  

In de nieuwsbrief kunnen jullie voortaan ook 

deze talenten blijven volgen. Een heuse club 

van 25, 50 en 100 wordt op techniek en inzet 

gespot. Daarnaast laten reporters Stijn en Luuk 

jullie kennismaken met de mini/CMV-lid van de 

week. 

Met de juiste (en soms onverwachte) kwalitei-

ten van bestuur- en commissieleden, kan deze 

DKJO-hausse natuurlijk geen toeval zijn. 

 

Op 29 december zullen we –onder het genot 

van een heerlijke oliebol– proosten op 2014 

en vooral vooruitblikken op een mooi 2015! 

 

     

        De redactie. 
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Kom je ook bij de Club van 25, 50 of 100 ? 

N I E U W S B R I E F  

Bij de jeugd zijn we begonnen met een club van 

25, club van 50, en club van 100. Het gaat hier 

niet om een financiële bijdrage, maar om een 

veel leuker doel.  

 

Wie kan er “lid” worden? 

 

Degene die 25, 50  of 100 x achter elkaar on-

derhands kan spelen zonder dat de bal op de 

grond valt. De bal moet netjes onderhands ge-

speeld worden op techniek en de bal moet bo-

ven het hoofd uit komen. 

Op de techniek wordt door de trainer gelet en 

de telling wordt door een trainer bijgehouden. 

Ieder heeft tijdens een training 2 pogingen. 

Als het lukt word je bijgeschreven in de club 

van ... en word je in de nieuwsbrief vernoemd. 

Als het niet lukt, geeft dat niets, maar kan je 

thuis natuurlijk wel oefenen. Tijdens de volgende 

training kun je het gewoon weer proberen en 

wie weet ….kom je dan bij de club van 25, 50 of 

100! 

 

 

 

 

 

Anoek van Hest 

Djamilla Ronken 

Tijn de Rooij 

Demi van Woerkom 
 

 

 

 

 

 

Elle Jongen 
 

 
 

 

 

Roos Urselmann 

 

Tenue 
Als je een teamsport doet en wedstrijden 

speelt, dan hoort daar ook een tenue bij. 

Een tenue is niet alleen om aan te geven 

dat je als team bij elkaar hoort, maar je 

team is ook een visitekaartje voor de ver-

eniging. 

De clubkleding van DKJO is een zwarte 

korte sportbroek en het verenigingsshirt. 

De shirts worden verstrekt door de ver-

eniging, de zwarte korte broek dien je zelf 

aan te schaffen.  

Zo komen we er als vereniging mooi op te 

staan!!! 

 

Scheidsrechters voor B/C jeugd-

wedstrijden gezocht! 

Met het groeien van de vereniging hebben we ook 

steeds wat meer ondersteuning nodig. Wie vindt 

het leuk om één of tweemaal per half seizoen een 

C- of B wedstrijd te fluiten? De mooiste plek naast 

het veld wacht op je! 

 

Voor informatie: Rob Braan, DKJO jeugd:   

jeugd@dkjo.nl 

 



 

P A G I N A  3  J A A R G A N G  5 ,   N R 2  

Sanitair-en CV-systemen 

Ballenwagen in ere hersteld  
Afgelopen seizoen hebben we een mooie grote 

nieuwe ballenwagen mogen krijgen. Een suc-

cesje van onze sponsorcommissie die hiervoor 

één van onze sponsoren wist te strikken! 

Daar waren we als club natuurlijk verschrikke-

lijk blij mee! Er was weer voldoende ruimte 

voor alle ballen. De oude ballenwagen ver-

dween uit het materiaalhok, en was een aantal 

maanden verstopt. 

Tegelijkertijd begint heel voorzichtig ook de 

volleybalzaterdag van DKJO weer te bruisen: 

Er wordt getraind door de CMV-ers, en onze 

Nevobo-teams spelen hun thuiswedstrijden. 

Dat gebeurt allemaal in de kleine blauwe zaal. 

Het materiaalhok wordt in deze zaal voor een 

groot gedeelte in beslag werd genomen door 

sponsor-materiaal van 'oude' sponsors, en 

materialen die we nodig hebben moeten uit de 

grote hal gehaald worden. 

1 + 1 =2, moet Rob Teller gedacht hebben, die 

samen met de sponsor-commissie en onze 

'materialenman' Peer van Hoof een mooie 

oplossing bedacht en uitwerkte: 

De oude ballenwagen is omgebouwd, zodat 

sponsormaterialen nu op deze wagen kunnen 

worden opgeborgen. De ballenwagen heeft 

haar plekje gevonden in de kleine zaal (In plaats 

van het rommelhok van de sporthal), waar nu 

dus ook eenvoudiger ballen beschikbaar zijn. 

Rob en sponsorcommissie: hartstikke goeie 

oplossing, bedankt! 

Gelezen in Volleybalkrant.nl…... 

In Volleybalkrant.nl stond in augustus jl. het 

volgende artikel: 

“Iemand die sport is aantrekkelijker dan iemand 
die niet sport. Dat is één van de conclusies van 
het Europese datingbureau EliteDating. Bij een 
onderzoek onder Belgische singles is gebleken 
dat (beach)volleyballers van alle atleten het 
meest aantrekkelijk worden gevonden door 
vrijgezellen. Maar liefst tachtig procent van de 
ondervraagde singles vindt iemand die sport aan-
trekkelijker dan iemand die niet sport. Er is wel 
enige verdeeldheid tussen Vlaanderen en Wallonië 
over wat de meest aantrekkelijke sport is. In het 
Nederlandstalig gedeelte kiest 89% voor (beach)
volleybal; in het Franstalig gedeelte vindt 86% 
iemand die danst het meest aantrekkelijk. Vecht-
sporten worden het meest onaantrekkelijk gevon-
den.” 

Toen een paar weken daarna deze foto er-

gens voorbij kwam, begreep ik ineens dat het 

groeien van onze vereniging dan ook geen 

toeval kon zijn.  

Met een voorzitter die zowel de Vlaming als 

de Waal bekoort, ontstaat er natuurlijk een 

dubbele aantrekkingskracht...ook in Neder-

land dus.  

Naast de kwaliteiten die Bart heeft om onze 

club te dienen als voorzit-

ter, is hij kennelijk ook 

getalenteerd op ander vlak-

ken.  Bart, proficiat met 

jullie prachtige tweede 

plaats in Mierlo-Hout bij Dancing with the 

stars. Een mooie samenwerking met Polaris! 

 

Christel 
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Mini/CMV van de week 

N I E U W S B R I E F  

Eerst even iets rechtzetten: De beste vriendin van 

Fleur is niet Eva, zoals we hadden geschreven, 

maar Vera!! Foutje..... 

wie zijn die razende reporters? 

Stijn en Luuk gaan elke week onze CMV leden af 

voor een interview en foto: 

 

1 oktober (week 40): 

Merlijn Linders  

 Wie ben je, hoe oud ben je? 

Merlijn, ik ben 8 jaar 

 Hoe lang zit je al bij DKJO? 

Eén jaar 

 Heb je een zus? Broer? 

1 broertje 

 Wie is je beste vriend? 

Sikko 

 Wat is je lievelingskleur? 

Blauw 

 Wat vind je leuk aan volleybal? 

Onderhands passen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wat is het leukste wat je ooit gedaan hebt? 

Met Teun spelen. 

 Wat wil je later worden? 

Elektricien 

 Wat is je lievelingsdier? 

Een slechtvalk 

 Wat voor soort muziek vind je leuk? 

Tennismuziek 

 Op welke school zit je? 

Sint Lucia school 

 

8 oktober 2014 (week 41): 

Juul Oosterhof  

 Hoe oud ben je?  

7 jaar. 

 Hoe lang zit je al bij DKJO? 

Een half jaar 

 Heb je een zus? Een broer? 

Eén broer: Daan. 

 Lievelingskleur? 

Lichtblauw. 

 Wie is je beste vriendin? 

Dat is Vera 

 Wat is je grootste droom? 

Ik droom nooit! 

 

 

 Wat wil je later worden? 

Moeder. 

 Welk niveau speel je? 

Niveau 1. 

 Wat doe je in je vrije tijd? 

Binnen spelen. 

 Op welke school zit je? 

Loeswijk 

 Wat is je lievelingsdier? 

Een paard. 

 Welke trainer vind je het leukst? 

Miranda 
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Mini/CMV van de week 42 en 43 
15 oktober (week 42): 

Rik Aarts 

 Wie ben je, hoe oud ben je? 

Rik, 8 jaar 

 Hoe lang zit je al bij DKJO? 

Bijna een jaar 

 Heb je een zus? Broer? 

1 broer: Koen 

 Welke trainer vind je het leukst? 

Bas 

 Wat is je lievelingskleur? 

lavendelblauw 

 Wie is je beste vriend? 

Niek 

 Wat is je lievelingsdier? 

Dolfijn en arend 

 Wat is je lievelingseten? 

Friet 

 Wat wil je later worden? 

Uitvinder 

 Welk niveau speel je? 

Niveau 3. 

 Wat doe je in je vrije tijd? 

Computeren. 

 Welke sporten doe je? 

Volleybal 

 Op welke school zit je? 

De Jozefschool 

 Wat is je grootste droom? 

Ik droom nooit. 

N I E U W S B R I E F  

22 oktober (week 43):  

Imke de Rooij 

 Wie ben je, hoe oud ben je? 

Imke, 9 jaar 

 Hoe lang zit je al bij DKJO? 

Zes maanden 

 Heb je een zus of broer? 

1 zusje,  Vera. 

 Wat is je lievelingseten? 

Friet met frikandel 

 Waar droom je vaak over? 

Mijn poes. 

 Wat wil je later worden? 

Juffrouw 

 En wat is je lievelingskleur? 

zwart 

 Wie is je favoriete trainer? 

Tante Inge 

 Wie is je beste vriend? 

Janneke 

 Wat vind je van volleybal (en DKJO)? 

Vind ik leuk!  

 Welke andere sporten doe je? 

Wedstrijdturnen 

Ook dit jaar heeft er weer een Rabo-Clubkas-actie plaatsge-

vonden vanuit Rabobank Peelland. Hierbij konden Rabo-

leden een stem uitbrengen op ingeschreven verenigingen, 

waarbij iedere uitgebrachte stem een bedrag van € 5,- op-

bracht voor de club. 

Als DKJO blijven we op dit moment volop investeren in het 

uitbouwen van onze CMV/Jeugd-afdeling. Bijvoorbeeld in de 

vorm van het opleiden van scheidsrechters of eigen trainers! 

Met een mooi aantal stemmen voor onze club mogen we dit 

jaar een bedrag van € 375,- vanuit de Rabo-clubkas-actie aan 

dit doel besteden! 

Een heel erg mooie bijdrage die wederom heel zinvol benut 

zal gaan worden. Iedereen die zijn/haar stem heeft uitge-

bracht: Hartstikke bedankt!  

Mooie bijdrage Rabo Clubkas-actie  

OLIEBOLLENTOERNOOI 

vindt het traditionele en altijd 

gezellige oliebollen-toernooi 

plaats voor de volwassenen. 

Noteer alvast in je agenda, want 

je komt toch ook!!?? 

maandag 29 december   
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