
 

Het buitenseizoen gaat weer van start voor de liefhebbers! 

 

Seizoen bijna ten einde, nu voor de liefhebbers naar buiten! 

Vorige week zijn de laatste inhaalwedstrijden van de competitie gespeeld, en zijn uiteindelijk met 

veel inspanning van de Technische Commissie en met flexibiliteit van de teams bijna alle wedstrijden 

gespeeld, waarbij de teams elkaar ook goed gevonden hebben om spelers te lenen. 

 

Op basis van de door de leden ingevulde enquête heeft de Technische Commissie voor iedere 

trainingsgroep bekeken waar de voorkeur naar uitgaat: binnen blijven spelen of naar buiten op zand 

of gras. De uitkomsten hiervan zijn inmiddels gedeeld met de trainers/contactpersonen van de 

groepen. Met sv Orderbos zijn afspraken gemaakt voor buitentrainingen op 4 beach- en 3 

grasvelden.  Voor de volgende teams is een beachveld gereserveerd: op maandagavond D1, D2, H2 

en H4; op woensdagavond H1 en H3; op donderdagavond R10. Iedere avond van 19:15 tot 20:45 uur. 

De oplettende lezer ziet dat deze tijden gewijzigd zijn ten opzichte van wat eerder is 

gecommuniceerd. Met deze wijziging handhaven we de trainingsduur van 1,5 uur en creëren we een 

extra tijdsblok. Zo ontstaat meer ruimte om buiten te trainen (met name op de drukbezette 

maandagavond). 

Voor de overige teams zijn de zalen ingehuurd. Zij hadden in de enquête als team een voorkeur voor 

trainen in de zaal aangegeven. 

Nieuw: als een team een keer extra wil trainen of op een andere avond (bijv. in verband met het 

weer), dan kan het team gratis één reservering per keer maken via de datumprikker (net als vorig 

jaar, zet je teamnaam bij “opmerkingen”). Daarmee zie je gelijk welke velden/tijden nog beschikbaar 

zijn. De avonden zijn daartoe in 2 ronden ingedeeld: 19:15 – 20:45 en 20:45 – 22:15 uur. Overigens 

kan het zo zijn dat er ook reserveringen worden gemaakt door andere teams dan DIAVO. Als je ziet 

dat er voor je of na je niemand komt, mag je uiteraard de gok wagen om eerder te beginnen of 

langer door te gaan.  

Dit schema loopt door tot aan de zomervakantie (9 juli), waarna het zomervolleybal ingaat. Vanaf dat 

moment zijn er geen velden meer gereserveerd, maar kun je via dezelfde datumprikker voor eigen 

rekening één reservering per keer maken. Dit kost dan 7,50 Euro per keer; contant of middels QR-

betaallink af te rekenen bij SV Orderbos. 

 

Seizoensafsluiting: buitentoernooi voor alle DIAVO-leden  

Zaterdagmiddag 2 juli organiseert DIAVO op Orderbos een buitentoernooi voor alle leden (CMV, 

jeugd, recreanten, competitie), om de afsluiting van het eerste officiële DIAVO seizoen te vieren. Het 

wordt een mixtoernooi, waarbij we hopen zoveel mogelijk leden te zien: liefst volleyballen natuurlijk, 

maar je bent ook als supporter van harte welkom. Je kunt je opgeven via dit webformulier, vóór 24 

juni. Geef bij de inschrijving aan of je voorkeur hebt voor beach of gras of dat je alleen maar komt 

aanmoedigen.   

Aansluitend op het toernooi is er een barbecue met eigen inbreng. Hierover volgt later meer 

informatie voor de deelnemers/bezoekers aan het toernooi. 

https://datumprikker.nl/afspraak/inschrijven/pax5x53a8whgafsv
https://diavo.nl/diavo-mixtoernooi-inschrijving-geopend/


 

Tevens zijn we naarstig op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen dit toernooi te organiseren, in 

de voorbereiding en/of op de dag zelf. Meld je hiervoor aan bij evenementen@diavo.nl. Daarmee 

verdelen we het werk over vele schouders en komt het niet elke keer op dezelfde mensen aan. 

 

Buurtvolleybaltoernooi was wederom een groot succes! 

Afgelopen zaterdag hebben 24 gelegenheidsteams op zeer sportieve en gezellige wijze hun 

onderlinge wedstrijden gespeeld onder prima weersomstandigheden. Plezier alom en toch ook 

minimaal 50 mensen die normaliter niet (meer) volleyballen aan de slag. Ook bij hen is DIAVO goed 

op de kaart gezet. De eerste aanvragen voor volleyballen bij DIAVO liggen er al! 

In de pauze werd MB1 verrast met een kleine 

huldiging ter ere van hun 2e kampioenschap 

dit seizoen, welverdiend! 

Door een grote verloting  met prijsjes van de 

Ugchelse middenstand  en aanvullende 

sponsoring hebben we het toernooi weer 

gratis kunnen houden. 

En uiteraard werd het toernooi weer 

afgesloten met een gezellige BBQ voor de 

liefhebbers. 

Dank aan de vele vrijwilligers voor op- en afbouw, de muziek, de collectieve warming-up, de BBQ, de 

verloting etc. Kijk hier voor de sfeerbeelden. 

 

Voor de kids hadden Hanneke, Linda, Marjolein en Daniëlle 

een supercoole funtraining gehouden voor een 20-tal 

basisschoolkids, met o.a. een spectaculaire boarding en 

enorme strandbal.  

Hopelijk draagt ook dat bij tot instroom bij de jeugd, want 

de situatie is daar, ook na het geven van clinics aan 90 

basisschoolkinderen, nog steeds kritisch. Daarom nóg een 

oproep aan alle leden om actief reclame te maken voor de 

jeugdsport bij DIAVO! 

 

Vacatures 

Onderstaande vacatures staan nog open::  

- PR & communicatie-coördinator 

- Trainersbegeleider/Opleidingscoördinator 

- Evenementencoördinator 

- Teamcoördinator senioren (teamindeling) 

Taakbeschrijvingen worden nog verder uitgewerkt, maar meld je aub bij secretaris@diavo.nl als je 

mogelijk geïnteresseerd bent. 
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