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NIEUWSBRIEF 3 
 

Beste DIO Volleyballers, ouders/verzorgers,  
 
Hierbij ontvangen jullie nieuwsbrief nummer 3, met de laatste updates en overige nieuwtjes.  
 
Alle leden ontvangen de nieuwsbrief per e-mail en deze  is ook via een link op 
www.diovolleybal.nl te vinden. Heb je de nieuwsbrief niet per e-mail ontvangen en vind je dit 
wel handig? Geef dit dan even door aan Hendrika via secretaris@diovolleybal.nl. 
 
Veel leesplezier! 
 
Het bestuur 
Juli 2017 
 
PS. Mis je onderwerpen of zijn er zaken die je graag eens leest in de nieuwsbrief? Meldt dit dan 
aan het bestuur.  
 
 
 

 
 

Mini van de week 

Een aantal meiden van dames 1 opperden aan het begin van 
het seizoen om ‘mini van de week’ weer terug te brengen 
tijdens de wedstrijden van dames 1. Wat een goed idee! 
 
Het hele seizoen hebben een heleboel meiden mogen meedoen 
met dames 1: warmlopen, inspelen en de eerste opslag van de 
wedstrijd! De meiden hadden een leuk shirt aan zodat iedereen 
kon zien dat zijn ‘mini van de week’ waren.  
Op facebook zijn vele foto’s geplaatst waar ook vele leuke 
reacties op gekomen zijn.  
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Technische Commissie 
 
Afgelopen periode heeft de TC zich weer gebogen over de nieuwe teamindeling. Het is een proces van veel 
overleggen met bestuur, trainers en met elkaar, waarbij zowel clubbelang, teambelang en individueel 
belang meegenomen wordt.  
DIO wil graag voor iedereen een gezellig team creëren wat qua volleybal ook bij elkaar past. Maar we 
willen ook de jeugd de kans geven zich te ontwikkelen.  
We hebben voor komend seizoen uiteindelijk een mooi plaatje kunnen maken, waarbij een heel aantal 
teams redelijk gelijk zal blijven en door indeling van trainingsuren en wedstrijdmomenten ook 
mogelijkheden zijn voor de meer talentvolle volleybalsters om met een hoger team mee te doen.  
Dit geeft de mogelijkheid om zowel club- en teambelang als individueel belang zo optimaal mogelijk mee 
te laten tellen.  
 
De teamindeling is voorlopig en staat vermeld op de website. In september zal de definitieve indeling 
bekend worden gemaakt.  
De TC wenst iedereen een goede zomer en tot volgend seizoen. 

************** 
In seizoen 2017/2018 starten we met 10 jeugd- en seniorenteams. Dit is één team meer dan dit seizoen. 
Zes teams spelen thuiswedstrijden op vrijdagavond: D1, D2, D3, A1, A2 en C1.  
De wedstrijden op zaterdag worden verplaatst naar de middag. Twee teams starten om 16:30 uur en twee 
teams om 18:00 uur. Dit zijn 2 teams meer dan dit seizoen, dus het kan zijn dat je vaker op zaterdag wordt 
ingedeeld om te tellen of te fluiten.  
 
Het schema ziet er als volgt uit: 

VRIJDAG VELD 1 VELD 2 VELD 3 ZATERDAG VELD 1 VELD 2 
19:00 uur C1 D2 A2 16:30 uur C2 B2 
21:00 uur A1 D1 D3 18:00 uur C3 B1 

 

 

 
 

Vacature: voorzitter 
Erwin Jousma is al weer een aantal jaren voorzitter van DIO Volleybal. Hij heeft aangegeven zijn termijn 
niet te willen verlengen. Dit houdt in dat hij graag de ‘voorzittershamer’ tijdens de Algemene Leden 
Vergadering in oktober 2017 overdraagt.  

Zie jij dit wel zitten of denk je een geschikt persoon te weten die dit over zou willen nemen?  

Meldt je dan bij het bestuur!  

 
(Dit kan jij als DIO lid zijn, maar ook zoals Erwin, als ouder van één van onze jeugdleden. ) 
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VZ ACTIE BIJ ALBERT HEIJN IN OOSTERWOLDE 
  

Doe jij ook boodschappen bij de Albert Heijn? Dan ken je vast de VZ-actie. 
Vele verenigingen uit Oosterwolde en omstreken doen aan deze actie mee. De spaarkaarten 

kun je direct inleveren bij de service balie in de winkel.  
Meld hierbij dat de kaartjes zijn voor DIO Volleybal.  

Doe mee met deze actie, want “alle kleine beetjes helpen!” 
Alvast bedankt! 

 

Mini toernooi commissie 
 

 
Na twee maanden van voorbereiding was het dan eindelijk zo ver, het DIO Mini toernooi 
van de tweede seizoen helft.  
Op zaterdag 1 april was het DIO Mini Toernooi. Van 9:00 tot 13:00 waren er in totaal 66 
wedstrijden, waarvan 24 wedstrijden voor de Mini’s van DIO. Een aantal van de 
wedstrijden waren van groot belang voor het behalen van het kampioenschap. De Mini’s 
streden om elk punt en aan het einde van de dag hadden een aantal DIO Mini teams een 
goede uitgangspositie voor het kampioenschap. 
 
Met een team van ruim 30 vrijwilligers is het gelukt om bij elk veld een scheidsrechter en 
teller te hebben. Dit had een positieve impact op het verloop van het toernooi. 
Wedstrijden werden goed begeleid en de wedstrijdformulieren werden snel verwerkt. 
Een aantal van de bezoekende teams hebben hun waardering uitgesproken voor het 
toernooi. Zonder voldoende scheidsrechters en tellers was dat niet mogelijk geweest.  
 
Bij deze willen wij alle vrijwilligers nogmaals bedanken! Volgend seizoen hopen wij weer 
een beroep te kunnen doen op jullie ondersteuning! 
 
Judith, José en Sebastiaan 
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Vanaf het nieuwe seizoen is het zover: het 
wedstrijdformulier gaat DIGITAAL:  het Digitaal 
Wedstrijd Formulier (DWF). 

De Nevobo heeft besloten dat het papieren 
wedstrijdformulier voor alle verenigingen verleden 
tijd is. Iedereen gaat over op het DWF.  

Het idee is om twee tablets aan te schaffen. 
Probleem is de slechte WIFI verbinding in de 
sporthal. Hier zijn we nog mee bezig.  

Tijdens de wedstrijd wordt de score bijgehouden op 
papier. Die setstanden worden na de wedstrijd 
ingevoerd en na akkoord van de aanvoerders en 
scheidsrechter, wordt de eindstand meteen 
doorgestuurd naar de Nevobo.  

 

Ben jij aanvoerder van het team? 

Let dan op: volgende acties worden dan van jou 
verwacht: 

1. Voor de wedstrijd: check of alle spelers 
staan ingevuld die meedoen. Vul eventueel 
aan met namen van de invallers; dit kan al 
vanaf één dag van tevoren, dus kan thuis al 
worden ingevuld. 

2.  Na de wedstrijd: controleer de eindstand en 
geef akkoord. 

Wat heb je nodig? 

 Inlogcode op www.volleybal.nl: dit is jouw 
Nevobo relatiecode en wachtwoord;  

 Tip: zorg dat er meerdere spelers van het 
team een login hebben.  

                    

 
Op de achtergrond wordt druk gewerkt aan het vernieuwen van onze website www.diovolleybal.nl.  
Voor het beheer van de website zijn we nog steeds op zoek naar een nieuwe webmaster.  
Lijkt dit je wat? Vraag gerust meer informatie bij Hendrika via secretaris@diovolleybal.nl 
 

 

Wedstrijdkleding 
We zijn al weer een stapje verder met het kledingplan.  
Het shirt hiernaast is waar meisjes A dit afgelopen seizoen in gespeeld 
heeft. Als bestuur zijnde vinden we dit een mooi shirt en we hebben 
besloten dit ook voor andere teams als standaardshirt te introduceren.  
 
Dames 1 zal in het nieuw gestoken worden met als sponsor de 
Rabobank en ook Dames 3 moet nieuwe shirts in verband met het 
stoppen van de sponsor.  
Meer details volgen in de volgende nieuwsbrief.   
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Fijne zomervakantie! 
 

 
 
 
 

De trainingen starten weer na de zomervakantie: 
 

Sporthal: woensdag 6 september 
Stellingwerfcollege: maandag 11 september 


