
Jaarverslag Doles – afdeling volleybal seizoen 2016-2017 

Wij mogen als afdeling Volleybal terugkijken op een succesvol seizoen, met wederom sportieve 

successen en geslaagde activiteiten. In dit jaarverslag een korte terugblik op het afgelopen 

volleybalseizoen.  

Voorafgaand aan het seizoen stond volleybalcommissie (bestaande uit: Grietje de Jong, Renate van 

der Laan, Jan Zwier, Jeroen Dorreboom en Kees-Jan Everts) weer voor de grote uitdaging om de 

teamindelingen, trainers, trainingstijden, wedstrijdtijden, etc. rond te krijgen. Dit was wederom een 

grote puzzel, maar het is gelukt! 

 

Trainers 

We hebben afgelopen seizoen een tweetal nieuwe trainers mogen verwelkomen: Pieter Postma 

(recreatie dames, meisjes A, meisjes C2 en meisjes C3) en Frank Hoving (jongens B). Ook Leon Koehorst 

(CMV en heren 1 en 2), Daphne Drent (meisjes C1), Emiel de Jong (meisjes B1, meisjes B2 en heren 3), 

Herman Koopman (recreatie mix), Willie Steenhuis (dames 1) en Theo Bijlsma en Albert Postema 

(dames 2) hebben afgelopen seizoen weer training gegeven.  

Helaas hebben we na een aantal weken afscheid moeten nemen van Leon Koehorst. Daphne Drent en 

Pieter Postma hebben samen de trainingen voor de CMV-jeugd overgenomen. Heren 1 en 2 hebben 

het de rest van het seizoen zonder trainer moeten stellen.  

 

Teamindelingen 

Bij zowel de jeugd als de senioren hebben er een aantal verschuivingen plaats gevonden binnen de 

teams. We hebben afscheid genomen van een aantal leden, maar we hebben gelukkig ook een aantal 

nieuwe leden mogen verwelkomen. We zijn het seizoen gestart met vijf seniorenteams (twee 

damesteams en drie heren teams), twee recreatiegroepen en tien jeugdteams (inclusief CMV-jeugd).  

Bij de senioren hebben er met name bij de heren grote veranderingen plaatsgevonden. Door een groot 

aantal nieuwe leden kon er een nieuw team gevormd worden. Dit had nogal wat voeten in de aarde.  

Ook bij de jeugd was het een grote puzzel. Renate van der Laan en Grietje de Jong hebben samen met 

de jeugdtrainers de nieuwe jeugdteams samengesteld. Hierbij is rekening gehouden met de 

uitgangspunten van het jeugdbeleidsplan.  

 

Vrijwilligers 

Elke vereniging is afhankelijk van vrijwilligers. Binnen de volleybalafdeling hebben wij een aantal 

vrijwilligers die ervoor zorgen dat de vereniging blijft draaien. Echter is er dringend behoefte aan 

nieuwe 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 andere activiteiten. Hierbij wederom een oproep aan leden en ouders van 

leden om zich te melden als vrijwilliger. Ook worden er plannen gesmeed om jeugdleden actief te 

betrekken bij activiteiten door en voor de jeugd.  De activiteiten zijn belangrijk voor de onderlinge 

binding en dragen bij aan de sfeer binnen de vereniging.   

Er is ook een vrijwilligers bijeenkomst georganiseerd om te bespreken welke taken, groot of klein, er 

opgepakt konden worden voor het afgelopen seizoen. Hier hebben een aantal mensen op gereageerd.  

 

Sponsoren 

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! 



Activiteiten 

Clinic en oefenwedstrijd Lycurgus: Op 3 september 2016 waren de mannen van Abiant Lycurgus te gast 

om wederom een clinic te geven aan alle ABC-jeugdleden. Ook heeft Arjan Taaij een lezing gegeven en 

hebben de mannen van Abiant Lycurgus een oefenwedstrijd gespeeld tegen Seesing Orion. Deze dag 

is georganiseerd door: Ruud Drenth, Jaap Kruizinga, Douwe Veltman en Jeroen Dorreboom.  

 

Kerstvolleybaltoernooi: Op 14 december 2016 hebben een groot aantal leden (zowel senioren als ABC-

jeugd) deelgenomen aan het jaarlijkse Kerstvolleybaltoernooi. Lukas Folkers, Albert Postema en Theo 

Bijlsma hebben ervoor gezorgd dat dit gezellige evenement ook dit jaar weer een groot succes was.  

 

Nieuwjaarstoernooi: Op 4 januari 2017 vond het eerste Doles Nieuwjaarstoernooi voor de jeugd 

nieuwe stijl plaats. In het verleden heeft Doles vaker een nieuwjaarstoernooi georganiseerd. Pieter 

Postma heeft dit het afgelopen seizoen een nieuw leven in geblazen. Het was een groot succes en 

heeft veel positieve reacties opgeleverd. Het plan is om hier een jaarlijks terugkerend evenement van 

te maken. Dit jaar vindt het nieuwjaarstoernooi plaats op 2 januari met ‘s morgens CMV en ‘s middags 

en ’s avonds de ABC-jeugd.  

 

Bloemetjesactie: 3 mei 2017 stond in het teken van de jaarlijkse bloemetjesactie, georganiseerd door 

Marieke van Haperen, Peggy Kulper, Jacky Haveman en Frank Hoving. De Doles-leden zijn weer in 

groten getale langs de deuren geweest met prachtige margrieten en geraniums. Dit heeft, net als vorig 

jaar, weer een mooi geldbedrag opgeleverd. Voor de komende editie zijn we nog opzoek naar 

enthousiaste vrijwilligers die de organisatie van de bloemetjesactie over willen nemen.  

 

Volleybalkamp: Het volleybalkamp vond dit jaar plaats van 2 tot 5 juni 2017. Met ongeveer 45 

enthousiaste kinderen en 9 begeleiders (Jeroen Dorreboom, Daphne Drent, Jigo van Haperen, Frank 

Hoving, Emiel de Jong, Grietje de Jong, Karin Nijveen, Anja van der Vecht en Ellen Vreugdenhil) is er 

weer een top weekend beleefd waarbij gezelligheid en leuke activiteiten voorop staan. Natuurlijk is er 

ook gevolleybald! Daarnaast stonden diverse bosspelen, een bezoek aan het strand, spelletjes in en 

rond de boerderij en uiteraard op zaterdagmiddag de vossenjacht ook weer op het programma.  

 

Stratenvolleybaltoernooi: 15 juli 2017 vond de 31ste editie van het stratenvolleybaltoernooi plaats. 

Net als tijdens eerdere edities deden er veel teams (28) uit Harkstede en omliggende dorpen mee. Ook 

waren er leuke activiteiten om de velden heen, zo konden de kinderen zich laten schminken en zich 

uitleven op een springkussen. De sporters en publiek werden muzikaal ondersteund door een DJ en 

ook de innerlijke mens kon verzorgd worden. 

‘Mister Stratenvolleybal’ Jan Zwier heeft tijdens het toernooi afscheid genomen als kartrekker. Jan, 

bedankt voor je inzet en enthousiasme de afgelopen jaren! Ook een bedankje voor alle andere 

vrijwilligers die ook dit jaar weer een geslaagd toernooi neer hebben gezet en hebben gezorgd voor 

een mooie omzet!  

 

Feestcommissie: De feestcommissie (bestaande uit: Peggy Kulper, Marieke van Haperen, Dennis 

Tammes en Frank Hoving) hebben dit jaar weer twee gezellige feestjes georganiseerd. We zijn het 

nieuwe jaar goed begonnen met een Apres-ski feest op zaterdag 14 januari. Zaterdag 15 april hebben 

we het seizoen goed afgesloten, met als thema Maffia. Ook komend seizoen staan er weer twee 

feesten op het programma. Helaas heeft Peggy afscheid genomen, maar we hebben met Jacky 

Haveman een waardige vervangster gevonden!   

 



Terugblik per team 

CMV-jeugd: De ‘Mini’s’ van Doles hebben mooie sprongen vooruit gemaakt, met name op technisch 

gebied.  Een deel van de oudste Cmv’ers is doorgestroomd naar de C-jeugd. De andere meiden spelen 

nu in niveau 6. De jongste Cmv'ers komen uit in niveau 4. Om te zorgen voor verdere groei van onze 

Cmv'ers gaan ze vanaf volgend seizoen twee keer in de week trainen. Daphne Drenth blijft CMV6 1x in 

de week trainen. Voor andere training wordt nog een trainer gezocht. Isa Everts traint komend seizoen 

het CMV4 team. Ook is er sinds dit seizoen op woensdagmiddag een instroomtraining. Dit wordt 

gedaan door meiden van MB2, o.l.v. Pieter Postma.  

 

Meisjes C3: MC3 speelde afgelopen in de 1e klasse. Het was een team met behoorlijk niveauverschillen. 

Ook wat betreft inzet en motivatie waren er verschillen zichtbaar. Ze hebben wel grote stappen 

gemaakt afgelopen seizoen. Hopelijk weten ze hun groei dit seizoen door te zetten bij MC1 of MB2.  

 

Meisjes C2: MC2 kwam, net als MC3, vorig seizoen uit in de 1e klasse. De leeftijdsverschillen in dit team 

waren groot. Ze hebben afgelopen seizoen veel geleerd. Dit was ook te zien bij de wedstrijden, waar 

ze steeds beter zijn gaan spelen. MC2 is dit seizoen opgesplitst. De meiden zijn verdeeld over MC1, 

MB1 en MB2.  

 

Meisjes C1: MC1 heeft in seizoen 2016-2017 topklasse gespeeld. De meiden zijn geëindigd als 6de in 

de competitie, waardoor de doelstelling van het team is behaald (middenmoot). Voor de 

zomervakantie hebben de meiden het indelingstoernooi gewonnen en betekend het dat de meiden 

dit seizoen uitkomen in de Hoofdklasse B. Het team heeft uitbreiding gekregen van 2 nieuwe 

speelsters: Vera Sentener en Lisa Kammenga! Daphne Drenth blijft de meiden ook komend seizoen 

coachen en trainen, samen met Emiel de Jong.  

 

Meisjes B2: MB2 kende een stroeve start van het seizoen, omdat een aantal meiden pas heel laat 

besloten te stoppen met volleybal. Daarom is besloten het team terug te trekken uit de competitie. 

Trainer Emiel de Jong geeft aan dat het ondanks dat wel een leuk seizoen is geworden. Na afloop van 

dit seizoen zijn een aantal meiden gestopt. De overgebleven meiden spelen nu bij MA1 of MA2.  

 

Meisjes B1: MB1 heeft een succesvol seizoen gehad. Ze kwamen uit in de Hoofdklasse B. De 

doelstelling was om in de top 3 te eindigen en dat is gelukt! Het team blijft bij elkaar en komt dit 

seizoen uit in de Hoofdklasse A. Emiel de Jong blijft de meiden, samen met Daphne Drenth, trainen en 

coachen!  

 

Meisjes A1: MA1 is een erg leuk team dat afgelopen seizoen uitkwam in de Hoofdklasse A. Helaas was 

deze klasse voor hun wat te hoog gegrepen. De coach van de meiden (Jan Zwier) was, net als trainer 

Pieter Postma, erg te spreken over de gemaakte vorderingen. De trainingsopkomst viel wat tegen, o.a. 

vanwege examens en tentamens. Er zijn een aantal meiden gestopt. De rest van de meiden vormen, 

samen met aanvulling vanuit MB2, het nieuwe MA2.  

 

Jongens B1: JB1 speelde afgelopen seizoen in de top-/hoofdklasse B. Het niveauverschil in deze klasse 

was groot. Er was een duidelijk verschil tussen de topklasse- en hoofdklasse teams. Het doel was om 

mee te draaien in het midden van de competitie en dat is gelukt. De trainingsopkomst was groot en de 

jongens hebben er plezier in. Tijdens de training is daar ook op ingezet. Komend seizoen blijft iedereen 

bij Doles en komen ze uit in de top-/hoofdklasse A. Wederom een zware competitie. De doelstelling 

blijft hetzelfde als afgelopen seizoen. Frank Hoving blijft de jongens trainen en coachen.  



Dames 2: Dames 2 is vorig jaar met 8 dames gestart. In de loop van het jaar zijn er 2 dames weggegaan 

en is er gelukkig ook weer 1 nieuwe dame bij gekomen. Ze trainden op de donderdagavond onder de 

bezielende leiding van Theo Bijlsma en diens rechterhand Albert Postma. Albert heeft ze tijdens de 

wedstrijden gecoacht. Ze zijn als 10e in de competitie geëindigd en hebben uiteindelijk met elkaar een 

superleuk seizoen gehad. Ze hopen op minstens net zo'n leuke tijd voor het nieuwe seizoen, waarbij 

Theo en Albert blijven trainen/coachen. 

 

Dames 1: De doelstelling van dames 1 was handhaven in de derde klasse en misschien wel iets meer. 

Middenmoot was ook prima. Met een iets gehavend team (veel blessures) zijn ze gestart. Ze hebben 

een leuke competitie gehad. Tegen veel jonge meiden teams gespeeld. Maar met hun ervaring en slim 

spel vaak wat sets gewonnen. Vaak de wedstrijden gewonnen puur op conditie! De sfeer binnen het 

team is goed. Er wordt soms wel iets geroepen tijdens de strijd, maar na de wedstrijd is er altijd bier 

en bitterballen. In mei is het hele team naar Spanje geweest. Een heerlijke week gehad. Ze vinden het 

jammer dat ze de nieuwe competitie ingaan zonder Adri en Karen. Zij zijn gestopt. Ze hebben nog wel 

wat problemen om dit weer op te vangen. Trainster Willie Steenhuis is na dit seizoen gestopt. Op dit 

moment is er nog geen nieuwe trainer.  

 

Heren 3: Het seizoen begon voor H2 verwarrend, in ieder geval voor de heren die waren overgebleven. 

6 ervaren spelers moesten het met elkaar zien te rooien. Grote verassing bleek de aanwas van wel 6 

nieuwe spelers. Onder de bezielende leiding van trainer Emiel zijn ze vol goede moed de competitie in 

gegaan. En dat bleek terecht, de eerste wedstrijden hebben ze gelijk gespeeld, het team groeide en 

daarna waren het alleen maar winst partijen. Zelfs een van de laatste wedstijden tegen de koploper 

hebben ze met 2-2 gelijk gespeeld. Met dit mooie resultaat zijn ze 2e geworden in de poule en daarmee 

hebben ze een plaats in de 3e klasse verdiend. Vol goede moed, vertrouwen in elkaar en in de trainer 

(Emiel de Jong) gaan ze het nieuwe seizoen in. 

 

Heren 2: H2 was een team bestaande uit vier leden die al bij Doles volleybalden en drie nieuwe leden. 

Ze kwamen uit in de 3e klasse. De doelstelling was om dit seizoen een team te vormen. Dit is zeker 

gelukt. De heren raakten steeds beter op elkaar ingespeeld en dat heeft een mooie vierde plek in de 

3e klasse opgeleverd. Helaas heeft de volleybalcommissie besloten dat het niet meer mogelijk was om 

de thuiswedstrijden op donderdag te spelen, waardoor drie teamleden genoodzaakt waren hun 

lidmaatschap op te zeggen. Heren 2 trainde samen met heren 1. Na het vertrek van Leon Koehorst 

hebben beide teams het zonder trainer moeten stellen.  

 

Heren 1: H1 startte de competitie, net als H2, met een krappe selectie. Door blessures en andere 

bezigheden was de trainings- en wedstrijdopkomst laag. H1 heeft zeer regelmatig een beroep moeten 

doen op H2, H3 en JB1 om met voldoende mensen aanwezig te zijn bij de wedstrijden. Het was geen 

makkelijk seizoen, maar toch zijn ze geëindigd in de middelste regionen van de competitie. Helaas 

heeft een groot aantal mannen besloten te stoppen met volleyballen. Jeroen Dorreboom en Rob 

Bakker vormen nu met de vier overgebleven mannen van H2 het nieuwe Heren 1, die getraind en 

gecoacht worden door Willie Steenhuis.  

 

Recreatie Dames: De groep Recreatie Dames bestond vorig jaar uit 22 dames. Op donderdag (1x in de 

14 dagen) doen ze mee aan de reacreatiecompetitie in Slochteren. Ze spelen hier zowel hun uit- als 

thuiswedstrijden en treffen elk team dus twee keer in het seizoen. Dit jaar hebben ze voor het eerste 

met twee teams meegedaan. Ook spelen ze af een toe een toernooi in Delfzijl.  



Het eerste damesteam wordt gecoacht door Joop Luurtsema en het tweede damesteam door Yvonne 

Grimme. Beiden nemen ook de scheidsrechtertaken voor hun rekening. Tellen doen de dames om de 

beurt. Ze trainden op maandag om 20:30 met veel plezier! De trainingen werden gegeven door Pieter 

Postma, die ook dit jaar de recreatie dames blijft trainen. De workshop Italiaans eten en het 

volleyballen met hun mannen (met afterparty in de Borgstee) waren twee hoogtepunten afgelopen 

seizoen! 

 

Recreatie Mix: Recreatie Mix heeft met een gevarieerde groep van 16 vrouwen en mannen weer een 

mooi volleybal jaar gehad. Waar onder leiding van Herman Koopman, voor het derde en laatste jaar, 

fanatiek getraind, geleerd en gelachen werd. Voor het eerst hebben ze aan een mix toernooi in Bedum 

meegedaan, heel succesvol werden ze poulewinnaar. Pieter Postma heeft dit seizoen de training van 

Herman overgenomen.  

 

Afscheid Volleybalcommissie 

Aan het einde van het seizoen heeft de volleybalcommissie helaas bekend gemaakt dat ze allemaal 

opstappen. Dit heeft te maken met de toenemende tendens dat leden/ouders zich minder beschikbaar 

stellen om te helpen en zich meer en meer ongenuanceerd uitlaten en gedragen als consumenten met 

vele eisen. Ook de stroef verlopende samenwerking tussen de afdeling volleybal en het OMNI-bestuur 

heeft invloed gehad op hun besluit om hun taken per direct neer te leggen. 

Grietje, Renate, Jan, Jeroen en Kees-Jan, bedankt voor jullie grote inzet en enthousiasme de afgelopen 

jaren. Jullie hebben er veel tijd en energie ingestoken en dat wordt zeer gewaardeerd!  

Hopelijk staan er enthousiaste leden/ouders op die het stokje over willen nemen!  

 

 

 


