
Jaarverslag Doles – afdeling volleybal seizoen 2015-2016 

Algemeen 
Alle teams zijn ambitieus aan het nieuwe seizoen begonnen. De seniorenteams met hun eigen geformuleerde 
verwachtingen. De jeugdteams met doelstellingen variërend van kampioenschap tot plezier in het spel. 
Maar zoals elke seizoenstart kenmerkten de eerste weken zich door veel (mis)communicatie en uiteenlopende 
verwachtingen. Zeker ten aanzien van de jeugdteams. Voor de Volleybalcommissie was het een periode van 
veelvuldig overleg om zo adequaat en zorgvuldig mogelijk te reageren op de stroom vragen en kritiekpunten. 
Het vinden van voldoende en gekwalificeerde trainers en het afstemmen van trainingstijden van jeugdtrainers 
en jeugdteams is elk jaar een uitdaging voor de volleybalcommissie. Zo ook het afgelopen seizoen. 
In het tweede deel van dit jaarverslag zijn de resultaten van het afgelopen seizoen per team opgetekend. 
 
Het jeugdbeleidsplan heeft het afgelopen seizoen verder invulling gekregen. Er is frequent overleg met de 
jeugdtrainers; de indelingstrainingen zijn ingevuld volgens het beleidsplan en bij de indeling van de teams zijn 
de uitgangspunten van het beleidsplan gevolgd. Een gezonde jeugdafdeling vraagt goede jeugdtrainers. De 
jeugdtrainers hebben een trainerscursus gevolgd of gaan daar binnenkort aan beginnen. Aan het einde van het 
seizoen hebben we afscheid genomen van Leon Koopman als (jeugd)trainer. Voor het nieuwe seizoen heten we 
Pieter Postma welkom als trainer van verschillende jeugdteams. 
 
De volleybalcommissie bestaat momenteel uit 5 leden, Kees-Jan Everts, Jan Zwier, Jeroen Dorreboom, Renate 
van der Laan en Grietje de Jong-Raske. Er is dringend behoefte aan vrijwilligers voor het organiseren van 
diverse activiteiten en klussen. Denk aan de organisatie van de CMV-ochtenden, organisatie en beheer van 
ballen en shirts, sponsoractiviteiten, stratenvolleybal, acties en activiteiten. Hierbij wederom een oproep aan 
leden en ouders van leden om zich te melden als vrijwilliger. Vanuit de volleybalcommissie is meegedacht over 
de invulling van het vrijwilligersbeleid. Ook worden er plannen gesmeed om jeugdleden actief te betrekken bij 
activiteiten door en voor de jeugd.  Immers activiteiten zijn belangrijk voor de onderlinge binding en dragen bij 
aan de sfeer binnen de vereniging.  
 
Veel sponsoren hebben ons het afgelopen seizoen financieel gesteund. Hetzij met een financiële bijdrage voor 
het volleybalkamp, het stratenvolleybaltoernooi, of  de clinic van Lycurgus. Hetzij als shirtsponsor. Alle 
sponsoren ook via deze weg nogmaals hartelijk dank voor uw steun. 
 
Terugblik op de activiteiten 
Het had maar weinig gescheeld of er was geen stratenvolleybaltoernooi geweest.  Met inzet van dames 1 en 
heren 1 en een aantal mensen van de oude stratenvolleybalcommissie werd alles toch weer opgestart en werd 
de hele organisatie in korte tijd neergezet als een huis. Good old Aktje Taaij en Efien Veenema sloten ook weer 
aan en op de achtergrond was Feikje Geertsma een enorme steun met advies en vergaren van sponsoren. Dit 
zonder de anderen in de organisatie te kort te doen overigens! Het team werd steeds meer een team en 
groeide uit tot het beste team van die dag al was er geen prijs….. Het toernooi was een groot sportief succes 
ondanks de buien die overtrokken. De dagvrijwilligers werden middels een presentje bedankt. De EHBO was 
ook sterk vertegenwoordigd door oud lid Jannie van der Sluis en boegbeeld van EHBO Harkstede/Scharmer, 
Tjarda Waaijer. Speciaal werden de heer en mevrouw Janzen van installatiebureau Berghuis in het zonnetje 
gezet middels een diner bon van eetcafé De Stadstuin in Groningen. Dit als dank voor de jarenlange levering 
van stroom, water, sponsoring en nazit. 
De netto opbrengst was boven  verwachting en is te zien in de financiële stukken van onze penningmeester. 
Namens de organisatie nogmaals grote dank aan alle vrijwilligers. 
 
De organisatie van de bloemetjes actie is helemaal op de schop gegaan. Middels voorinschrijvingen werden 
veel  bestellingen gedaan en door leden van Doles rondgebracht. De organisatie was een geoliede machine en 
heeft een mooi bedrag voor de verenigingskas opgeleverd. Ook hier dank voor alle vrijwilligers. 
 
En we hadden als volleybalafdeling een Kersvolleybaltoernooi en  2 mooie feestjes, georganiseerd door een 
aantal enthousiaste leden. Het resultaat van een van die feestjes hangt in de kantine van de Borgstee. Marieke, 
Peggy en Frank dank voor jullie tomeloze energie. 
 
Het pinksterweekend heeft weer in het teken gestaan van het jeugdvolleybalkamp op Ameland. Met maar liefst 
65 enthousiaste kinderen en 10 begeleiders is er weer een top weekend beleefd waarbij gezelligheid en leuke 



activiteiten voorop staan. Natuurlijk is er ook gevolleybald! Maar diverse bosspelen, een bezoek aan het strand, 
spelletjes in en rond de boerderij en uiteraard op zaterdagmiddag de vossenjacht (met special quests Ellen 
Vreugdehil en Karin Nijveen) hebben ook weer op het programma gestaan. De kampeerboerderij is voor 
komend pinksterweekend weer gereserveerd dus we hopen weer op een grote groep. We willen in ieder geval 
Daphne Drenth, Gonda Huitema, Anja van der Vecht, Grietje de Jong, Leon Koehorst, Leon Koopman, Emiel de 
Jong, Frank Hoving, Kees-Jan Everts, Jeroen Dorreboom en uitvaller Jigo van Haperen  bedanken voor de 
organisatie van dit jaarlijks terugkerend evenement.  
 
Op 2 september hield het Heren 1 team van Lycurgus een clinic voor de jeugd met aansluitend een bijeenkomst 
voor de sponsoren waar Arjan Taaij een fraaie presentatie gaf voer de ontwikkeling van Lycrugus. De avond 
werd afgesloten met een oefenpartij tegen Orion. Een geslaagde avond die zeker voor herhaling vatbaar is. 
 
Terugblik op de resultaten 
Heren 1  
H1 is het seizoen begonnen met de ambitie om bij de eerste vijf te eindigen in de tweede klasse. Spelplezier 
gaat boven het resultaat. Winnen helpt dan weer wel bij het hebben van spelplezier. Na twee wedstrijden 
stond dit team stijf onderaan, 2 gespeeld 1 punt. De oorzaak was snel achterhaald. Ook al zijn de heren zeer 
ervaren, ook zij moeten trainen. Het was een wake up call. Na zich herpakt te hebben bevonden zij zich na 19 
overwinningen op de tweede plaats achter de ongenaakbare kampioen Donitas. Met een gemiddeld 
leeftijdsverschil van ruim 25 jaar is dat te billijken. Halverwege het seizoen heeft het team zich versterkt met 
Rob Bakker, de voormalig sterspeler van Lewenborg. Ook komend seizoen spelen zij in ongewijzigde opstelling 
omdat ook Joost zich onverwacht heeft verbonden aan nog een jaar Doles. De trainingsopkomst is tot op heden 
verdubbeld ten opzichte van vorig en er is zowaar een voorbereidingsdriekamp gepland. De verwachtingen 
voor 2016 - 2017 zijn dan ook hooggespannen.  
Heren 2  
H2 had zich tot doel gesteld kampioen te worden van de 4e klasse. Om daarmee zo snel mogelijk terug te keren 
in de derde klasse waaruit ze het seizoen ervoor waren gedegradeerd. De NNZ bv uit Groningen werd als 
kleding sponsor binnengehaald om er in ieder geval top uit te zien. 
Met Theo Bijlsma als fanatieke trainer en Albert Postema als bezielende coach werd in de laatste wedstrijd van 
het seizoen, Volop H2(de nummer 2 op dat moment) met 4-0 afgedroogd en was het kampioenschap een feit. 
Het kampioensschild kon op de schoorsteenmantel en de Hertog Jan vloeide rijkelijk. In het nieuwe seizoen 
heeft het team zich opgesplitst in heren 2 en heren 3 met toevoeging van een aantal nieuwe veelbelovende 
leden. Beide teams barsten weer van de ambitie voor het komende seizoen. 
Dames 1 
Dames 1 wilde eindigen bij de top van de 3e Klasse. Daarvoor was het wel nodig het team uit te breiden. Na wat 
belletjes en toevallige ontmoetingen konden aan het begin van het seizoen 3 nieuwe dames welkom worden 
geheten. Door blessures hebben Esther en Jeanet jammer genoeg in de loop van het seizoen hun lidmaatschap 
weer op moeten zeggen. De momenten waarop het team als nummer 1 van de poule op de nevobo site 
prijkten zijn natuurlijk vastgelegd. En voorzichtig werd er gefantaseerd over een mogelijk kampioenschap. Dat 
laatste is net niet gelukt. Maar met een 3e plaats is dit, inmiddels niet meer piepjonge, team zeker tevreden. 
Het komende seizoen blijft de doelstelling gehandhaafd. Meedraaien in de subtop, hoge trainingsopkomst en 
heel veel plezier (met een mooi uitje in het vooruitzicht). 
Dames 2 
Dames 2 kwam dit seizoen opnieuw uit in de 3e klasse met het doel zich daar te handhaven. Jammer genoeg is 
dat niet gelukt. De tegenstand bleek keer op keer te groot voor de dames van Doles, wat langzamerhand ook 
invloed kreeg op het spelplezier. Aan het eind van het seizoen is een aantal speelsters gestopt ivm studie, of 
heeft  de overstap gemaakt naar de recreatie.  
In het nieuwe seizoen komt het team in een andere samenstelling opnieuw uit in de 3e klasse. 
Dames recreatie 
De dames vormen een gezellig en qua leeftijd zeer gevarieerd team. Ze zijn bijzonder content met de trainingen 
van Leon Koehorst die het komende seizoen helaas niet meer in staat is het team te trainen. Het team is eervol 
geëindigd in de middenmoot. Gelet de enorme groei van het aantal leden komen de dames in de competitie 
2016-2107 uit met 2 teams. Samen met speelster, trainer, coach en sponsor is het seizoen op een mooie 
manier afgesloten. 
Recratie Mix 
De recreamix is een gezelligheidsteam bij uitstek. Eerst een warming up, niet te lang natuurlijk daarna snel door 
met een wedstrijdje. Bij gelegenheid stromen ook competitiespelers in die een keer extra willen volleyballen. 



De bezetting is daarmee constant. Voor het tweede jaar is de training verzorgd door Herman Koopman. Iedere  
maandagavond wordt afgesloten met een drankje en een hapje. Recreatievolleybal is bij Doles groeiend en 
daarmee vormt het een van de pijlers waarop de club draait. 
Meisjes A. 
MA is het seizoen gestart in de 1e klasse. Er was niet echt een duidelijk plan; er werd nog geen systeem 
gespeeld en er was geen coach. Jan Zwier heeft het coach schap op zich genomen met de ambitie er echt weer 
een goed team van te smeden. Met behulp van trainer Léon Koopman werd het spelsysteem 1-5 
geïntroduceerd en na de kerstvakantie daadwerkelijk in de wedstrijden toegepast. Na een onzekere start ging 
het team steeds beter draaien en werden steeds meer punten bij elkaar gespeeld. Tijdens het 
indelingstoernooi voor het seizoen voor het seizoen 2016-2017 werd met grote inzet een plaats in de 
hoofdklasse veroverd. Het team gaat met veel inzet het komende seizoen in. De coach plakt er nog een jaar aan 
vast en  Pieter  Postma is de nieuwe trainer geworden. Tevens is er een nieuwe speelster gekomen zodat het 
team met  9 dames het nieuwe seizoen gaat beginnen. 
Jongens B1 
Jongens B1 heeft een leuk seizoen gedraaid en zijn in de middenmoot geëindigd. Leon Koehorst heeft ze 
getraind en Douwe Veltman, Jigo van Haperen en Jeroen Dorreboom hebben de jongens in wisselende 
samenstellingen gecoacht. De jongens zijn en blijven met 8 en kijken uit naar het nieuwe seizoen onder leiding 
van Frank Hoving als trainer en coach. We zijn er erg trots op een echt jongensteam te hebben. Iets wat 
langzamerhand zeer uniek wordt in de volleybalwereld. 
Meisjes B1 
Meisjes B1 is het afgelopen seizoen in de middenmoot geëindigd. Ze hebben een leuk en goed seizoen gedraaid 
met Leon Koehorst en Emiel de Jong als enthousiaste trainers en coaches.  
Na afloop van het seizoen zijn 3 meiden naar andere verenigingen gegaan en is het teams aangevuld met 
Hannah Deerman. Het team komt het komende seizoen uit in de hoofdklasse en heeft de ambitie kampioen te 
worden in de hoofd klasse door hard te trainen. Trainer en coach van de meiden is Emiel de Jong. 
Meisjes B2 
Een gezellig en sociaal team dat als 10e eindigde in de 1e klasse. Huiswerk en schooluitjes waren regelmatig 
oorzaak van een beperkte trainingsopkomst. Met Anouk als vaste meetrainster konden de meeste trainingen 
toch doorgaan. Jammer genoeg zijn er niet genoeg meisjes over gebleven om in het nieuwe seizoen competitie 
te gaan spelen. Voor de meiden die dat wel willen gaat de volleybalcommissie op zoek naar een passende 
oplossing. Over de trainingsopkomst zijn afspraken gemaakt met de nieuwe trainer Emiel de Jong. 
Meisjes C1 
De meiden kwamen het afgelopen seizoen uit in de 1e klassen en zijn als 4e geëindigd. Een mooi resultaat. Nog 
mooier is het eindresultaat van het plaatsingstoernooi. Meisjes C1 komt in het nieuwe seizoen uit in de 
topklasse!. Het team blijft bij elkaar, behalve Anouk die helaas door haar leeftijd naar de B’s moest. Ook trainer 
2 meisjes uit C2 dit seizoen mee. 
Doelstelling van het team is er samen met de trainster Daphne Drent een mooi seizoen van te maken waarin ze 
veel ervaring gaan opdoen en elk punt proberen te pakken en vieren. Ook zal dit seizoen trainingsopkomst één 
van de doelstelling worden. En natuurlijk knetterhard werken als team.  
Meisjes C2 
Een seizoen waarin de meisjes veel hebben geleerd en zichtbaar zijn gegroeid. De overstap naar de C-jeugd was 
groot, maar heeft die groei versneld. De meisjes hadden plezier in het spel en zijn in de subtop van hun poule 
geëindigd. Halverwege het seizoen zijn de trainingen overgenomen door Leon Koehorst en Emiel de Jong. 
Pieter Postma neemt hun stokje  nu over. Hij wil met het team een flinke vooruitgang boeken.  
Meisjes C3 
C3 is het seizoen gestart met Leon Koopman als trainer en Rudy als enthousiaste coach. Voor de meeste 
meisjes was de overgang naar het grote veld even wennen. Werden aan het begin van het seizoen weinig 
setpunten gepakt, gaandeweg het seizoen pakten de meisjes vaker een setje en groeiden ze in hun spel en in 
hun zelfvertrouwen. Halverwege het seizoen zijn de trainingen overgedragen aan Leon Koehorst en Emiel de 
Jong. Pieter Postma is de trainer voor het nieuwe seizoen. Hij wil met het team een flinke vooruitgang boeken. 
CMV 
Momenteel zijn er 4 mini-teams met een minimale bezetting ( 4 per team).  Het is van belang dat we de CMV-
teams behouden voor de vereniging met het streven er elk half jaar 1 nieuwe speler/speelster aan toe te 
voegen. Het streven is om de teams elk jaar een niveau hoger te laten spelen. De stand in de competitie is voor 
de kinderen  belangrijk.  
De teams worden getraind door Leon Koehorst en hebben allemaal een enthousiaste coach en betrokken 
publiek. Het komende seizoen worden de oudste kinderen voorbereid op hun overgang naar de C-jeugd. 


