Mini’ s

Welkom
Welkom bij volleybalvereniging Dynamo. Om je wat
wegwijs te maken binnen onze vereniging geven we in
deze folder wat informatie over onze dynamische
vereniging.
Geschiedenis
Volleybalvereniging Dynamo is in 1988 als zelfstandige
vereniging verdergegaan, nadat we jarenlang als
“afdeling volleybal“ van de omnivereniging
z.s.v.
Dynamo hebben gevolleybald. In de beginjaren was de
sportzaal aan de Oranjelaan nog de thuishaven, waar
het publiek kort naast het veld zat en er diverse
memorabele wedstrijden zijn gespeeld. Onder andere
het kampioenschap van heren 1 in de 1ste klasse,
promotie van dames 1 naar de promotieklasse, maar
ook hilarische wedstrijden van de lagere teams én
natuurlijk het “48 uur volleyballen“.
Door
het
groeiende
ledenaantal moest er later
ook worden gespeeld in de
Spilbroekhal en vanaf 1996
spelen alle zaterdagteams
hun wedstrijden in deze
sporthal annex zwembad. Daar groeide Dynamo ook
qua prestatie’ s : dames 1 speelde op 3de divisie
niveau terwijl het eerste herenteam 2 seizoen in de
3de divisie en 13 seizoenen in de 2de divisie heeft
gespeeld.
Anno nu
Momenteel telt Dynamo zo’n 340 leden, verdeeld over
mini’ s, junioren , senioren, rekreanten en donateurs.
Dames 1 en heren 1 spelen beide in de
promotieklasse, waarbij dames 1 momenteel koploper
is. Naast het “echte“ volleyballen zijn er diverse
aktiviteiten voor de diverse geledingen. Hierover lees
je verderop meer.

Vanaf ongeveer 6 jaar kun je al bij
Dynamo komen volleyballen. Je komt
dan eerst terecht bij de mini’ s.
eigenlijk heet dat CMV en dat
betekent “Cool Moves Volley“. Je leert
dan spelenderwijs volleyballen : je
begint met gooien en vangen ( niveau en 2 ), daarna
ook “toetsen“ ( niveau 3 ) en overspelen ( niveau 4 ).
Uiteindelijk kom je steeds dichter bij het “echte“
volleybal ( niveau 5 en niveau 6 ).
Team’ s van niveau 1 t/m 4 spelen maandelijks een
toernooi, terwijl teams van niveau 5/6 al in
kompetitievorm spelen. Voor alle niveau’ s geldt dat er
“4 tegen 4“ gespeeld wordt.
Junioren
Na het “Cool Moves
Volley“ kom je bij de
junioren terecht, waar je
op een groter veld gaat
spelen en ook “gewoon“
6 tegen 6 speelt. Je
traint dan met je eigen
team en vaak is er ook een mogelijkheid om een extra
training bij een ander team mee te doen. Bij de
junioren kennen we C-teams ( geboren op of na 1
oktober 1997 ), B-teams ( geboren op of na 1 oktober
1995 ) en A-jeugd ( geboren op of na 1 oktober 1993
). Tijdens je “loopbaan“ bij de junioren wordt het
steeds iets moeilijker : het net gaat elk niveau iets
hoger en ook leer je bepaalde spelsystemen. Als je dat
onder de knie hebt, kun je de overstap maken naar de
senioren. Echte talenten kunnen al eerder naar de
senioren : dit gebeurt altijd in overleg met de ouders
en de betrokken trainer(s).
Senioren
Vanaf je 18de speel je bij de senioren. In welk team je
komt te spelen, wordt in principe door Dynamo
bepaald en is afhankelijk van een aantal faktoren. Je
kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om in een team te
gaan spelen dat door-de-week speelt, zodat je de
zaterdag vrijhoudt. Als je wel op zaterdag wilt spelen,
ligt het een beetje aan je niveau in welk team je komt.
Er is wat dat betreft best wel veel keuze binnen
Dynamo, want we hebben 6 damesteams en 4
herenteams. Heren 1 en dames zijn de teams die qua
niveau het hoogst spelen. Beide komen momenteel uit
in de promotieklasse, waarbij dames 1 zelfs koploper
is. Heren 1 werd afgelopen seizoen kampioen in de
eerste klasse en bezet nu een knappe 7de plaats in de
promotieklasse.

Rekreanten
We kennen bij Dynamo ook rekreanten. Deze groepen
( 5 in totaal ) volleyballen één keer per week met
elkaar en spelen ééns per maand een toernooi waarbij
tegen rekreantenteams van andere verenigingen ten
strijde wordt getrokken. Bij de rekreanten ligt de
nadruk
op
de
ontspanning, maar dat
wil absoluut niet zeggen
dat ze niet fanatiek zijn.
Bij de rekreanten is er
geen leeftijdsgrens :
iedereen kan meedoen !
Donateurs
Naast aktieve volleyballers, hebben we ook een groep
leden die niet zelf volleyballen maar wel gevolleybald
hebben óf onze vereniging een warm hart toedragen :
de donateurs. Voor een klein bedrag per seizoen
blijven ze op de hoogte van het wel en wee van
Dynamo middels het klubblad en de Nieuwsbrieven.
Daarnaast worden ze uitgenodigd voor feesten en
bijeenkomsten
die
worden
georganiseerd. Ook donateur worden ?
Voor slechts € 10 per seizoen ben je
het
al
!
Mail
even
met
ledenadministratie@dynamoneede.nl en
het wordt geregeld.
En verder ?
Naast de gebruikelijke trainingen en wedstrijden doen
we nog meer bij Dynamo. Sinds enkele jaren beginnen
we het seizoen met een “startborrel“, waarbij we het
seizoen officieel aftrappen in een gemoedelijke sfeer.
De eerste keer verzorgde het bestuur deze avond,
afgelopen keer was dames 6 verantwoordelijk voor
een héle gezellige avond en komend seizoen mag
dames 1 proberen de avond origineel in te vullen. Eind
december is er het “kerstvolleybaltoernooi“,
waarbij straten/buurten/verenigingen/bedrijven met
elkaar strijden om de felbegeerde “zilveren Dynamo“.
Natuurlijk ontbreekt ook een nieuwjaarsborrel niet bij
Dynamo. Deze wordt vooraf gegaan door het
“nieuwjaarstoernooi“ : iedereen van Dynamo kan
zich opgeven en wordt dan onderverdeeld in teams.
Deze avond is een ultieme mix van volleyballen én
gezelligheid.
Website
Alles over Dynamo is natuurlijk te vinden op onze
aktuele
website. Wedstrijdverslagen, officiële
dokumenten, foto’ s, filmpjes, uitslagen & standen en
nog veel meer. Onze website is te vinden op :
www.dynamoneede.nl

Beachvolleybal
Afgelopen zomer zijn we
gestart met het
beachvolleybal. In het voorjaar is er door diverse
leden, met medewerking van sponsoren, een mooie
beach-akkomodatie aangelegd achter de
sporthal. Drie velden hebben we tot onze
beschikking waarop naar hartelust
“gebeachd“ kan worden. In de maand
juni is er het “zandkampioenschap“ van
Dynamo, waarbij iedereen die zich heeft
opgegeven elke week met andere
spelers/speelsters speelt. De punten
worden bijgehouden en aan het eind van
de maand is er een “zandkoning“ en “zandkoningin“.
Ook de jeugd heeft al kennis gemaakt met het zand :
een groot aantal jeugdleden speelde diverse
wedstrijden, waarbij het plezier er - aangemoedigd
door het mooie weer - van afspatte. Het
beachvolleybal heeft overigens een eigen website :
www.beachvolleybal.dynamoneede.nl

Klubblad “ De Antenne “

Dynamo beschikt ook over een mooi
klubblad. Het in A5-formaat gegoten blad
ziet er netjes uit en geeft informatie over
de vereniging, diverse vaste rubrieken en
uiteraard is er ook ruimte voor onze
sponsoren om te adverteren.

Adressen
Heb je nog vragen na het lezen van deze informatie,
neem dan kontakt op met één van onderstaande
personen. Zij kunnen je zeker een antwoord geven.
Voorzitter
Penningmeester
Secretariaat
Jeugd
Senioren
Rekreanten
Beachvolleybal
Kerstvolleybal
Ledenadministratie
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voorzitter@dynamoneede.nl
penningmeester@dynamoneede.nl
secretariaat@dynamoneede.nl
jc@dynamoneede.nl
tc@dynamoneede.nl
recreanten@dynamoneede.nl
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