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Van lokale sportclubs tot fruittelers. Ze zitten allemaal in onze
aanvoerderspoule! Er zijn veel clubs en ondernemingen die ons
willen helpen met side-events.

Digitale kick-off
Tijdens de kick-off van 24 november 2021 heeft Joris Maier de
deelnemers opgeroepen om zich te melden voor de lokale
aanvoerderspoule.

Wat doet de aanvoerderspoule?
Dit kleine team zal aan de start staan van alle side-events en is de
spin in het web voor de lokale uitvoering van de side-events en het
begeleiden van het Italiaanse team tijdens het verblijf in de regio.
Van pizza's bakken tot een zitvolleybal-wedstrijd. Wij gaan het samen
met onze poule allemaal waar maken!

Wat gebeurt er nu?
De aanvoerderspoule gaat sparren over evenementen die ze willen
organiseren. Deelnemers van de kick-off hebben hier al eerder over
gespart. Nu gaan onze aanvoerders concreet kijken naar wat we
kunnen en gaan organiseren.

Afgelopen 17 maart vond dan eindelijk
de loting van de poule-indeling plaats.
Beide gemeenten keken enorm uit naar
deze loting, omdat hierdoor duidelijk
werd of Italië alleen wedstrijden zou
spelen in Nederland of ook in Polen, het
land dat samen met Nederland het WK
organiseert.

We hebben geluk! Nee, dubbel geluk!
Want hetgeen waar we op hoopten is ook
gebeurd: Italië is ingedeeld in Poule A én
speelt dus alle wedstrijden in Nederland.
En dat is niet het enige! Want ook
Nederland is ingedeeld in Poule A,
waardoor er een aantal super gave
wedstrijden op het programma staan.

Poule A
Naast Italië (nummer 6 van de wereld) en
Nederland (10), zitten België (13), Puerto
Rico (17), Kameroen (20) en Kenia (27)
ook in poule A. De eerste vier van elke
poule plaatsen zich voor de tweede fase. 
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AANVOERDERSPOULE IS ROND!
DOOR: JOLIJN HOEK

Heb je ideeën over leuke side-events? Of wil je deel uitmaken van deze uitgebreide

aanvoerderspoule? Dat kan! Stuur je idee of je aanbod naar wk2022@nederbetuwe.nl

NLD - ITA
DOOR: SUMMER PIEK

AGENDA
BACK TO SCHOOL
International Demi Korevaar bezoekt
Houtkoperschool en Rebothschool in Ochten (NB)
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Wat hebben Volleybalvereniging De Driesprong en het WK vrouwenvolleybal met elkaar gemeen?
De liefde voor het volleybalspel natuurlijk! Wij kunnen niet tippen aan het niveau van die dames, maar de kans is
groot dat we ze wèl overtreffen qua gezelligheid. 

Onze leden komen uit de hele regio; Tiel, Geldermalsen, Lienden, Maurik, Eck en Wiel, Zoelen, Zoelmond, zelfs
Slijk-Ewijk! Met vooralsnog drie teams (2x heren, 1x dames) 
en bij gelegenheid een gemengd team, nemen wij deel aan 
de Rivierenland- (Recvol) en de Maas & Waalcompetitie, in 
verschillende klassen. 

Het WK (en hopelijk de verrichtingen van onze oranje-dames) zet onze mooie sport weer in de spotlights. Daar
zijn we erg blij mee, we hopen dat meer mensen hierdoor zelf ook (weer) eens willen gaan volleyballen. Sporten is
goed voor lichaam en geest. Dus kom gerust eens kijken, doe een paar keer vrijblijvend mee, we zouden het fijn
vinden als je bij ons komt sporten. Alleen of met een vriend(in), je bent meer dan van harte welkom!

Volleybalvereniging de Driesprong, voor jou!
www.VVdeDriesprong.nl

Dirk van Suilichem    06 – 54 77 15 05       voorzitter@VVdeDriesprong.nl
Karin Nagorka           06 – 10 14 00 31       secretaris@VVdeDriesprong.nl
Johan Zaaijer            06 – 54 95 35 74       penningmeester@VVdeDriesprong.nl

MAAK KENNIS MET... 
VOLLEYBALVERENIGING DE DRIESPRONG
DOOR: DIRK VAN SUILICHEM

TEAMBEGELEIDER & BALLENKINDEREN

Teambegeleider
Elke gastgemeente is verantwoordelijk voor het regelen van een teambegeleider voor het team dat in de gemeente
verblijft. Een eervolle taak én bijzonder leerzaam, je bent immers hét eerste aanspreekpunt voor het team, maakt
een WK van dichtbij mee én je kan met je kennis uit de gemeenten mensen aan elkaar verbinden! Als
gastgemeente van team Italië zijn wij de eerste gemeenten die dit geregeld hebben voor het WK Volleybal 2022.
Peter de Jong is onze ideale kandidaat als teambegeleider van het Italiaanse team. In een volgende nieuwsbrief
zal Peter zich voorstellen.

Ballenkinderen
Naast dat er enorm veel volwassenen vrijwilligers nodig zijn bij het WK Volleybal zijn er tijdens de wedstrijden ook
'ballenkinderen' (vanaf 12 jaar) nodig.  Dit zijn kinderen die tijdens de wedstrijden ervoor zorgen dat de ballen
schoon zijn, de ballen verzamelt worden op de juiste plek gelegd worden en de ballen aangegooid worden
wanneer er geserveerd moet worden. Lijkt je dit leuk? Hou dan onze Socials in de gaten, binnenkort weten we hier
meer over!

DOOR: JOLIJN HOEK

Wil jij jouw volleybalvereniging in de
spotlights zetten? Stuur een mail naar

wk2022@nederbetuwe.nl

We vinden het supergaaf dat het WK vrouwenvolleybal in
eigen land is én dat het Nationale Team van Italië in onze
(gedeelde) gemeente verblijft en traint! Enkele jaren
geleden de mannen uit de Giro d’Italia, nu de "lange dames"
uit Italië. En we zouden De Driesprong niet zijn, als we niet
met elkaar een paar wedstrijden gaan kijken, live in Arnhem
of bij ons in De Hoekenburg. In het oranje met oranje
tompoucen, of in het blauw met pizza’s, we gaan er iets
gezelligs van maken.

Met leuke activiteiten en een eigen bar in De Hoekenburg in het Burense Rijswijk
zetten wij gezelligheid op dezelfde voet als sportiviteit. En onze professionele
trainers zorgen voor voldoende sportieve uitdaging. 
Deze combinatie van gezelligheid en sportiviteit trekt vooral voormalig Nevobo-
spelers aan, die wat vrijblijvender willen spelen, de weekenden vrij willen hebben,
maar toch op een leuk niveau willen blijven volleyballen.  
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