
Jaarverslag Doles – afdeling volleybal seizoen 2017-2018 
 

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.  

Na het aftreden van de volleybalcommissie hebben Rob Berenstein en Henk Dijk hun taken tijdelijk 

overgenomen. Tijdens het seizoen zijn Jigo van Haperen en Rob Bakker opgestaan als 

seniorencoördinatoren. Jaap Kruizenga en Frank Hoving coördineren de jeugdafdeling. 

 

Trainers 

We hebben afgelopen seizoen een vijftal nieuwe trainers mogen verwelkomen: Isa Everts (CMV),  Elke 

van der Wijk (CMV), Anouk Meiburg (instroomgroep), Fabiënne Bouchier (MB2) en Ton van Rosevelt 

(Recreatie Mix). Ook Pieter Postma (C1, B2, A2 en Recreatie Dames), Daphne Drent (meisjes B1), Emiel 

de Jong (meisjes A1 en heren 2), Frank Hoving (JA1), Willie Steenhuis (heren 1) en Theo Bijlsma en 

Albert Postema (dames 1 en 2) hebben afgelopen seizoen weer training gegeven.  

 

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 vier seniorenteams (twee 

damesteams en twee heren teams), twee recreatiegroepen en negen jeugdteams (inclusief de 

instroomgroep).  

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

vertrek van een groot aantal leden van H1 bleven er afgelopen seizoen nog maar twee herenteams 

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

om zich te melden als vrijwilliger.  

 

Sponsoren 

Veel sponsoren hebben ons het afgelopen seizoen financieel gesteund. Alle sponsoren ook via deze 

weg nogmaals hartelijk dank voor uw steun! 

 

Overlijden Pieter Postma 

Aan het einde van het seizoen kregen wij het trieste bericht dat Pieter Postma plotseling is overleden 

op 68-jarige leeftijd. Pieter heeft de afgelopen jaren veel voor Doles betekent. Niet alleen als trainer 

en coach van diverse jeugd- en senioren teams, maar ook als organisator van o.a. het 

nieuwjaarstoernooi. Dit jaar heeft hij ook de organisatie van het stratenvolleybaltoernooi op zich 

genomen, maar dat is door zijn overlijden helaas niet doorgegaan. Op woensdag 18 juli hebben vele 

Doles-leden afscheid genomen van Pieter.  



Activiteiten 

Kerstvolleybaltoernooi: Op 20 december 2017 hebben een groot aantal leden (zowel senioren als ABC-

jeugd) deelgenomen aan het jaarlijkse Kerstvolleybaltoernooi. Albert Postma, Theo Bijlsma, Peter de 

Boer en Lukas Folkers hebben ervoor gezorgd dat dit gezellige evenement ook dit jaar weer een groot 

succes was.  

 

Nieuwjaarstoernooi: Op 2 januari 2018 vond de tweede editie van het Doles Nieuwjaarstoernooi voor 

de jeugd plaats. Vorig jaar waren er rond de 100 volleyballers, maar dit jaar waren het er ruim 300. 

Naast alle teams uit de regio kwam er dit jaar zelfs een team uit Almere. Het ochtendprogramma was 

voor de allerkleinsten, CMV en C regio klasse. In de middag waren de velden voor de MA en B regio 

klasse en MC hoofdklasse. De avond was ingericht voor de Topklasse en A en B hoofdklasse. Een volle 

tribune genoot van de prestaties van alle teams. Al met al een zeer geslaagd toernooi en een aantal 

teams heeft aangegeven volgend jaar graag terug te komen. 

 

Bloemetjesactie: 16 mei 2018 stond in het teken van de jaarlijkse bloemetjesactie, georganiseerd door 

Jacky Bakker, Carmi Renken, Mirjam Kuiper en Frank Hoving. De Doles-leden zijn weer in grote getale 

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

een mooi geldbedrag opgeleverd (ruim 2400 euro) 

 

Volleybalkamp: Het volleybalkamp vond dit jaar plaats van 15 juni tot en met 17 juni 2018. Met 

ongeveer 45 enthousiaste kinderen en 6 begeleiders (Karin Nijveen, Anja van der Vecht en Ellen 

Vreugdenhil, Nanda Oynhausen, Martin Ottens en Frank Hoving) is er weer een top weekend beleefd 

waarbij gezelligheid en leuke activiteiten voorop staan. Dit jaar zijn we niet naar Ameland geweest, 

maar naar Kampeerboerderij de Warme Bossen in Schoonloo. In 2019 gaan we weer in het 

Pinksterweekend naar Ameland.  

 

Stratenvolleybaltoernooi: Het stratenvolleybaltoernooi zou plaatsvinden op 14 juli, maar de vereniging 

heeft besloten dit niet door te laten gaan in verband met het plotselinge overlijden van organisator 

Pieter Postma, slechts enkele dagen voor dit evenement.  

 

Feestcommissie: De feestcommissie (bestaande uit: Jacky Bakker, 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 Winterwonderland-feest op zaterdag 20 januari. Zaterdag 21 april 

hebben we het seizoen goed afgesloten, met als thema ‘De Doles Lente- Spelen’. Ook komend seizoen 

staan er weer twee feesten op het programma.  

 

Terugblik per team 

CMV-jeugd: Een aantal meiden is doorgestroomd naar de C-jeugd. Daardoor bleven er twee CMV 

teams over, CMV niveau 4 en CMV niveau 6. De twee CMV-teams kregen afgelopen seizoen training 

van Daphne Drent, Elke van der Wijk en Isa Everts. CMV niveau 6 is afgelopen seizoen kampioen 

geworden!  

 

Ook heeft Pieter Postma samen met Aline Kruizinga en Bregje van Gent meerdere instuifmiddagen 

georganiseerd wat veel nieuwe CMV-leden heeft opgeleverd. Anouk Meiburg heeft samen met Pieter 

Postma de trainingen voor de instroomgroep verzorgd. Komend seizoen gaan veel van deze kinderen 

ook wedstrijden spelen. 

 



Meisjes C1: MC1 is het seizoen gestart met negen meiden. Tijdens het seizoen is één van de meiden 

gestopt. Onder leiding van Pieter hebben ze mooie stappen gezet. Komend jaar stromen de meiden 

gezamenlijk door naar de B-jeugd, waar ze training krijgen van Dennis Tammes en Rick Ottens.  

 

Meisjes B1: MB1 heeft in seizoen 2017-2018 Hoofdklasse gespeeld. Voor de zomervakantie hebben de 

meiden het indelingstoernooi voor de Topklasse gespeeld en hebben zich weten te plaatsen. Bijna alle 

meiden blijven bij Doles volleyballen en blijven ook B1. Na het seizoen heeft Daphne Drent afscheid 

genomen als trainster/coach. Karin Nijveen en Ellen Vreugdenhil zullen haar taken overnemen.  

 

Meisjes B2: MB2 is het seizoen gestart met acht speelster. Een training werd verzorgd door Pieter 

Postma. Voor de andere training was er bij aanvang van het seizoen nog geen trainer. Frank Hoving 

heeft deze trainingen tijdelijk overgenomen. Uiteindelijk heeft Fabiënne Bouchier de meiden getraind. 

Fabiënne neemt na dit seizoen afscheid bij Doles. De meiden stromen gezamenlijk door naar de A1, 

waar ze training zullen krijgen van Marieke van Haperen en Ellen Vreugdenhil.  

 

Meisjes A1: MA1 kwam afgelopen seizoen uit in Hoofdklasse. Emiel de Jong verzorgde de trainingen 

en was ook hun coach. Helaas neemt ook Emiel na dit seizoen afscheid bij Doles, net als een aantal 

meiden van MA1. I.v.m. met werk, studie of andere ambities blijven er vijf meiden over. Deze meiden 

spelen volgend seizoen in dames 1.  

 

Meisjes A2: MA2 kreeg afgelopen seizoen training van Pieter Postma. Het coachen was in handen van 

Jan Zwier. Net als bij MA1 vertrekken er ook bij MA2 een aantal speelster. Er blijven drie meiden over 

die volgend seizoen ook spelen bij dames 1.  

 

Jongens A1: JA1 speelde afgelopen seizoen in de top-/hoofdklasse. 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 zullen ze doorstromen naar Heren 2. Frank Hoving blijft ze trainen en coachen. De training 

samen met H1 wordt gegeven door Ton van Rosevelt. 

 

Dames 2: Dames 2 heeft geen makkelijk seizoen gehad in de 3e klasse. In de loop van het jaar zijn er 

een aantal dames weggegaan waardoor ze met slechts zes dames overbleven. Ze trainden op de 

woensdagavond onder de bezielende leiding van Theo Bijlsma en diens rechterhand Albert Postma. 

Albert heeft ze tijdens de wedstrijden gecoacht. Theo en Albert nemen na dit seizoen afscheid bij 

Doles. De dames die overblijven zijn verdeeld over dames 1 en dames 2. 

 

Dames 1: Dames 1, kwam net als dames 2, uit in de 3e klasse. Ook bij dames 1 was het niet altijd even 

makkelijk om voldoende dames op de been te brengen voor de wedstrijden, dit had o.a. te maken met 

meerdere blessures. De dames zijn het seizoen gestart zonder trainer. Uiteindelijk heeft Theo Bijlsma 

de trainingen verzorgd. Volgend seizoen nemen een aantal dames afscheid. Jaap de Haan zal de 

training gaan verzorgen.  

 

Heren 2: H2 is het grootste senioren team van Doles en kwam uit in de 3e klasse. Ze kregen afgelopen 

seizoen training van Emiel de Jong. Het coachen werd gedaan door een aantal speelsters van MA1. 

Myrthe van der Heide en Laura Scholtens blijven ze coachen en zullen ook de trainingen gaan geven.  

 



Heren 1: Bij zowel H1 als H2 zijn er spelers vertrokken. De overgebleven spelers vormden samen het 

nieuwe heren 1, uitkomend in de 3e klasse. Onder leiding van Willie Steenhuis zijn de spelers een team 

geworden en zijn ze ongeslagen kampioen geworden. Komend seizoen blijven alle spelers en komen 

ze, met aanvulling van een aantal nieuwe heren, uit in de 2e klasse. Willie blijft de heren trainen en 

coachen. De training samen met H2 wordt gegeven door Ton van Rosevelt. 

 

Recreatie Dames: De groep Recreatie Dames bestond uit een grote groep 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. Ze deden afgelopen seizoen mee 

met twee teams. Het tweede dames recreatieteam is afgelopen seizoen kampioen geworden. Ook 

spelen ze af een toe een toernooi in Delfzijl. Ze trainden op maandag om 20:30 met veel plezier! De 

trainingen werden gegeven door Pieter Postma. Komend seizoen zal Marieke van Haperen de training 

van Pieter overnemen.  

 

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

volleybal jaar gehad. Pieter Postma zou de training gaan verzorgen, tegelijk met de recreatie dames. 

Omdat dit lastig bleek, heeft Ton van Rosevelt de trainingen overgenomen. Ton blijft de recreatie mix 

ook komend jaar trainen op de maandagavond.  

 

 

 

 


