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40 jaar volleybal in Dinxperlo

Leden, oud-leden en kaderleden, van harte proficiat met deze mijlpaal. Met name die leden en
oud-leden die nog aan de wieg hebben gestaan van het volleybal in Dinxperlo.

Dames en heren, jongens en meisjes, met alle respect van harte gefeliciteerd met dit jubileum.
Jullie jubileum, want jullie inzet en gedrevenheid zijn de stevige fundamenten, waarop wij na 40
jaar letterlijk nog bouwen kunnen. Favorita anno 2003 is een gezonde en sportieve vereniging, die
veel waardering oogst vanuit de Dinxperlose gemeenschap en omstreken.

En dat is ook niet verwonderlijk. Favorita kenmerkt zich als een evenwichtige en stabiele
vereniging, die naast het competitie en het recreatieve volleybalgebeuren ook maatschappelijk in
de Dinxperlose gemeenschap een rol speelt. Al 40 jaar lang worden er toernooien georganiseerd
voor de inwoners van Dinxperlo. Hier kan iedere sportieveling aan meedoen of het nu in de hal of
in het mulle zand tijdens het Beachtoernooi is.
En daar mogen we best een beetje trots op zijn. “We” zijn met name die vrijwilligers binnen de
vereniging, die in de afgelopen 40 jaar hun steentje hebben bijgedragen of dit nog steeds doen.
Een vereniging kan alleen maar zolang bestaan als die kan bouwen op de  bereidwilligheid van
leden en andere vrijwilligers. 

Een woord van dank aan onze sponsoren lijkt mij, na 40 jaar financiële ondersteuning, zeker op
zijn plaats. De mogelijkheden van een sportvereniging, die volop gebruik moet maken van een
gehuurde sportaccommodatie, zijn zeer beperkt om sponsoren iets te bieden in ruil voor hun
financiële bijdrage. Desondanks worden we altijd weer gesteund door een vaste groep sponsoren.
Daarnaast lukt het de P.R.-commissie altijd weer om nieuwe sponsoren te vinden voor de
verschillende activiteiten. 
Daarom een welgemeend “dank u wel” voor uw financiële bijdrage de afgelopen 40 jaar en, naar
ik hoop, ook in de komende jaren.  

Tenslotte wens ik de jubileumcommissie heel veel succes bij het organiseren en het welslagen van
de diverse activiteiten. En ik wil alle leden, oud-leden, sponsors en overige belangstellenden veel
plezier wensen met alles wat dit jubileumjaar zo met zich meebrengt.. 

WJ ter Beek
Voorzitter
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Heinz Ruesen Wollstegge 7
46399 Bocholt
0049-28712396932
hruesen@favorita-dinxperlo.nl

Judith Nederlof de Bijvank 54
7091 TD  Dinxperlo
0315-651104
judithnederlof7@hotmail.com

Fokko & Carin Stavast Veldmate 20
7095 RS  Dinxperlo
0315-377714
webmaster@favorita-dinxperlo.nl

Bezoek ook Favorita’s Website:

http://www.favorita-dinxperlo.nl
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Hier is ie dan! Het jubileumnummer n.a.v. het 40 jarig bestaan van ONZE
vereniging!

Dit nummer verschijnt later dan normaal gesproken het geval zou zijn, maar ja,
het is nu eenmaal een bijzonder jaar voor Favorita en gezien het feit dat er van-
daag, de 31e mei 2003, een reunietoernooi en een mooie feestavond gehouden
zijn en worden, is dit DE gelegenheid om dit nummer uit te brengen.

En nu we vandaag toch met reunie-zaken bezig zijn (geweest), kun je in deze
uitgave de nodige herinneringen aan vroeger tijden terugvinden.
Ook ontbreken enkele foto’s niet, waarbij we onze hartelijke dank willen uit-
spreken aan degenen, die ze ons geleend hebben.
Sowieso willen we iedereen bedanken die aan het tot stand komen van dit num-
mer hebben meegewerkt.

De P.R.-commissie is samen met de redactie erg druk geweest om dit nummer
te brengen zoals het is.
Dat betekent nieuwe advertentie’s, interviews met (oud-)leden en een mooi
verhaal van o.a. Stan Willemsen en (oud-voorzitter) Tom Nouwens.

Zoals ook al in het 2e nummer van dit seizoen, is achterin deze uitgave nog
eens het programma te vinden v.w.b. de activiteiten in dit jubileumjaar.

Verder wensen wij iedereen alvast een geweldige zomer toe. Fijne vakantie
allemaal en we hopen eenieder na de vakantieperiode weer (blessurevrij!) in de
Eurohal te mogen ontmoeten.

De redactie.
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Secretaris / afd. Jeugd
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Anita Luimes
afd. Jeugd
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7091 HP Dinxperlo
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Han Heersink
afd. Heren
Harmenskampstraat 23
7065 BC Sinderen
0315-617647
rolalux.zon@planet.nl

Hans Zweerink
Voorlopig ondersteunend lid
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7091 VW  Dinxperlo
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Carin Stavast
Wedstrijdleiding
Veldmate 20
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Jan Kip
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Terborgseweg 15
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Annie Veerbeek
Ledenadministratie
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Het Bestuur

Willie ter Beek
Voorzitter
Wendelenkamp 47
7091 TV  Dinxperlo
0315-653842
voorzitter@favorita-dinxperlo.nl

Ada te Voortwis
Secretaris
Gantvoortweg 4a
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secretariaat@favorita-dinxperlo.nl

Annie Veerbeek
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irma.heersink@realworld.nl

Heinz Ruesen
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Wollstegge 7
46399 Bocholt
0049-28712396932
hruesen@favorita-dinxperlo.nl

Gerda Westerveld
Lid
Harmenskampstraat 23
7065  BC Sinderen
0315-617647
rolalux.zon@planet.nl
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REGLEMENT VOLLEYBALVERENIGING FAVORITA TE DINXPERLO SEIZOEN 2002/2003

AANMELDEN ALS LID
Aanmelden geschiedt door invullen van  aanmelding en machtigingsformulier automatische incasso.

INSCHRIJFGELD
Bij aanmelding van het lidmaatschap is éénmalig een bedrag van  € 4,54 verschuldigd.
Dit wordt tegelijk met de eerste contributie afgeschreven..

SPELERSKAART
Kosten spelerskaart € 4,54 dit wordt tegelijk met de eerste contributie afgeschreven 
Bij aanmelding 1 pasfoto inleveren voor de spelerskaart 

WIJZE VAN BETALEN
De contributie en bondscontributie wordt aan het begin van ieder kwartaal door middel van incasso
afgeschreven. Een andere betalingswijze is niet mogelijk. Indien men later in een kwartaal begint, wordt de con-
tributie verrekend.

NeVoBo (Nederlandse Volleybal Bond)
De bondscontributie door ieder lid te betalen, wordt tegelijk met de contributie per kwartaal geïnd.
Afmelden voor 15 augustus.
M.i.v. 01-10-2002 heeft de bond de contributie verhoogd, en wel met € 0,50. Daarbij zijn de bedragen ook
afgerond.

contributie            NeVoBo            totaal  per kwartaal                             
Jeugd t/m 11 jaar € 12,25 € 3,90 € 16,15
Jeugd 12 en 13 jaar € 13,60 € 5,40 € 19,00 
2  keer trainen € 18,15 € 5,40 € 23,55
Jeugd 14 t/m 17 jaar € 17,25 € 6,95 € 24,20
2  keer trainen € 21,75 € 6,95 € 28,70
18 jaar en ouder € 24,95 € 8,80 € 33,75
2  keer trainen € 31,75 € 8,80 € 40,55
Recreanten € 22,70 € 5,05 € 27,75
Verenigingslid € 12,00
Donateur €   9,50

De contributie en bondscontributie wordt automatisch verhoogd n.a.v. de leeftijd.

COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING
Alle leden met een geldige spelerskaart (met pasfoto) zijn via een collectieve ongevallenverzekering verzekerd
voor de heen en terugreis en tijdens de wedstrijd.

AFMELDEN ALS LID
Afmelden behoort schriftelijk te gebeuren t.a.v. de ledenadministratie en is alleen mogelijk per kwartaal.
Terugbetaling van het lopende kwartaal zal dus niet mogelijk zijn
LEDENADMINISTRATIE: Annie Veerbeek, Beggelderveldweg 6, Dinxperlo, tel.0315-652494.

STATUTEN
Een kopie van de statuten / huishoudelijk  reglement is verkrijgbaar bij het secretariaat, 
Gantvoortweg 4a, Aalten, telefoon 0543-478657 
Deze liggen ook ter inzage in de Favorita map in de sporthal

POSTADRES
Volleybalvereniging Favorita  
Keminksweide 50
7091 DN Dinxperlo
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Favorita 40 jaar

40 jaar geleden begon Favorita en nu bestaat het nog steeds. Dat is erg lang vind
ik. Dit ligt natuurlijk aan iedereen die meewerkt. Alle vrijwilligers, trainers en
natuurlijk leden.
Zelf zit ik pas 8 jaar bij Favorita en heb dus eigenlijk nog maar weinig meegemaakt
van alles.

Maar de 8 jaar die ik heb meegemaakt waren heel erg leuk.
In die tijd zijn er veel leuke dingen georganiseerd waar ik aan meegedaan heb.
Spooktocht, beachvolleybal, stratentoernooi etc.

En natuurlijk dit jaar het jubileum met daarbij veel leuke activiteiten. Een paar
daarvan zijn al geweest en ik vond ze erg leuk. 
Het is leuk om mee te maken dat de vereniging 40 jaar bestaat. En het is ook best
bijzonder dat een vereniging zo lang bestaat.

Voor de volgende jaren hoop ik dat de vereniging doorgaat zoals het gaat. Met veel
leuke wedstrijden, trainingen en veel leden.

Zoals het nu gaat is het gezellig en presteren we behoorlijk tijdens de competitie.
Hopelijk blijft dit in de toekomst ook zo en blijft het een leuke, gezellige
vereniging. 
Dan kunnen we over 10 jaar het 50-jarig jubileum vieren.

Rolienke Heusinkveld
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W I S T     U     D A T …...
……bij alle publicatie’s betreffende Favorita minstens twee keer de naam Nederlof valt?
……we vooral de laatste tijd wel erg overspoeld worden met die naam?
……we er dan ook nog bij moeten bedenken dat we er nog lang niet zijn, aangezien een van de

stamhouders al jaren van de daken schreeuwt dat hij net zo lang door gaat tot hij een compleet
team met die naam bij elkaar heeft (arme Ans…!)?

……het verder opvalt dat die naam weinig voorkomt in de spelerslijsten van kampioensteams?
……we hier overigens niets mee willen suggereren?
……die naam wel twee keer voorkomt in het team, dat vrijwillig afziet van promotie (de schatjes…)?
……een aantal leden hierover woedend is en hier niets van begrijpt: zo’n kans laat je toch niet

lopen…???
……zij dit namelijk zgn. ‘loser’-gedrag vinden?
……wij nog wel even willen aangeven dat die Nederlofjes onmisbaar zijn bij onze vereniging?
……ze daarom ook zoveel aandacht verdienen (zelfs in deze rubriek) en Koos… hou wel je leeftijd in

de gaten; je wordt ouder, papa!?
……een andere naam hier haast parallel aan loopt, nl. Lichtenberg?
……Ben al jarenlang in de hele regio bekend staat als regelneef van de Favorita-recreanten; al

ongeveer 25 jaar?
……zijn wederhelft, Hannie, naast trainster, een echte ‘winner’ was in haar spel en we er daarvan niet

zoveel hebben?
……het te stil is geworden in de hal, sinds zij er niet meer speelt?
……je op beide altijd (en nooit tevergeefs) een beroep kon en kunt doen?
……Favorita en Blok ’71 uit Gendringen altijd heel vriendschappelijke banden met elkaar hadden en

hebben?
……zij zelfs jaarlijks streden om de ‘Gerard Thijssen’-beker, waarbij alle teams ven beide

verenigingen tegen elkaar streden; het ene jaar in Dinxperlo en het andere in Gendringen?
……eerst een aantal leden en trainers naar Blok ’71 ging (Wimken Jansen, Theo Klaassen, Gert

Russchen, Ellen Roeterink, Riet Klomps, Anja Schuurman, Koos Mendels, Frans Jordens, Lucille
Seltink en Herman Balke)?

……later de omgekeerde weg veel groter en talrijker was (Willy Baakman, Herbert en Anita Luimes,
Erik en Hans Zeevalkink, Johan Smulders, Hans Reessink, Ada te Voortwis, Ilse Hendriksen,
Monique Everink, Pascal Sas, de dames Hof, enz.)?

……een top-bezetting, qua begeleiding, nog niet altijd leidt tot grote successen; we namelijk in het
Favorita-archief een begeleidingsteam ontdekten met de illustere namen van Koos Mendels
(oud eredivisie-speler), Frans Jordens, Ellen en Elly Roeterink; ze waren wel kampioen
geworden, maar van de toenmalige speelsters (1988) staat er niemand meer op de huidige
speelsterslijst?

……in datzelfde jaar ook een mini-volleybalteam in de krant stond met slechts 4 speelsters, te weten
Tamara, Suzanne, Judith en Tanja, met een zekere Ina als trainster, en die wel allen het 1e
damesteam haalden, of zal ‘m dat ook weer in die beroemde achternaam zitten?

……het zilveren jubileum (1988 dus) tevens een recordjaar was voor wat betreft promotie’s, te weten
Heren 1 en Heren 3, Dames 1 en Dames 2, Meisjes A en het 2e Dames recreantenteam?

……dit jubileumjaar (2003 dus) slechts 1 teamheeft meegedaan voor promotie en zij hier ook nog
vrijwillig van af zien; wat kunnen tijden toch veranderen: in 1988 kwam niemand op dit bizarre
idee; het zal ‘m toch niet in de achternaam zitten?

……Heren 2 vreselijk veel kapsones heeft op de website (volgens hen winnen ze alle
oefenwedstrijden van Heren 1), maar niet durft te promoveren; Geen woorden, maar…?
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Herinneringen van een oud(e) trainer/speler van Favorita.

Ik heb me werkelijk suf lopen piekeren wanneer ik nou eigenlijk trainer was
van Favorita. Ik weet het echt niet meer maar het moet ergens geweest zijn in
het begin en het midden van de jaren 80.

Je hart gaat uiteindelijk naar de plaats waar je bent geboren en op de vraag
van Ben Lichtenberg of ik wat wilde gaan doen bij Favorita heb ik zonder
aarzelen ja gezegd. Na mijn actieve periode bij Sparta was de tijd als
trainer bij ons clubje in allerlei opzichten zowel succesvol, spannend als
ontzettend gezellig. Misschien kunnen anderen van de vereniging mijn
herinneringen aanvullen d.m.v. foto/video materiaal.

Volgens mij ben ik 3 jaar trainer geweest van heren 1. Ook de dames heb ik
onder mijn hoede gehad omdat ik weet dat daarin o.a. Hannie, Dinie, Ans en
Ina speelden. Ik kan mij het fanatisme van die meiden nog heel goed
herinneren, alle namen en bijbehorende poppetjes helaas niet meer. Oh ja
Annemieke nog, want die kwam ik een keer tegen in Doetinchem: volleybal jij
nog? 

En dan die gezelligheid aan de bar na de trainingen: je moest altijd oppassen
dat je niet met een pilsje teveel achter het stuur kroop. Of 's nacht om
halféén nog buiten "sneekloeten", met ik weet niet wie allemaal. 

Of we de doelstellingen, als die er al waren, gehaald hebben weet ik niet,
maar in mijn latere periode als trainer/speler heb ik een dergelijke
gezellige tijd nooit meer mee gemaakt. 

De doelstelling bij de heren was wat duidelijker: zo snel mogelijk hogerop.
En dat kon in mijn ogen ook. Met goeie spelverdelers (Henk Hengeveld, Koos
Nederlof, Wim Heinen en alleskunner Theo Klaassen) moest dat toch een keer
lukken. Ik ben benieuwd wat er van deze mensen is geworden. De aanvallers
logen er ook niet om: Ben, Bart Boom, John Aalvanger en Leen waren redelijk
in staat om aan de kant van de "vijand" wat verwarring te stichten. Als ik
wat namen vergeten ben neem me dat niet kwalijk maar die hoor ik dan wel op
het feest. Mike natuurlijk: Mike Mendels!

Toch heb ik het idee (helemaal zeker weet ik dat echter ook niet meer) dat we
nooit kampioen zijn geworden. In mijn herinnering kan ik alleen maar op 3e en
2e plaatsen komen en dat is waarschijnlijk ook de reden geweest dat men mij
na 3(?) jaar heel tactisch te kennen heeft gegeven dat het 1e heren team het
eens een keer met een andere trainer wilde proberen. Ik kon dat heel goed
begrijpen omdat ik zelf ook niet meer wist waarom het niet lukte.

Naar mijn weten kwam toen Koos Mendels als trainer opdraven en volgens mij is
het toen weer net niet gelukt. Ik heb het toen weer een jaar gedaan en daarna
ben ik de draad kwijt geraakt.

Favorita is net als een relatie: als je ermee hebt gewerkt, als je er
ontzettend plezier hebt gehad en als je er veel spanning hebt beleefd dan
verdwijnt hij/zij nooit uit je lijf.

Groeten van Gerard Klomps
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Herinneringen van een oud-voorzitter

Het moet eind jaren '40 van de vorige eeuw zijn geweest. Mijn oudste zus zat op de MULO, bij de
zusters in de Oude Molstraat, hartje Den Haag vlakbij paleis Noordeinde.
Tijdens de gymles droegen ze een gewone blouse of trui op een lange pofbroek van dikke katoen (die
broek bewees in de winter uitstekende diensten op de fiets tussen school en thuis in Wateringen). Bij
die lessen leerden ze een balspel: twee groepen aan weerskanten van een op hoogte gespannen touw
moesten proberen bij de tegenpartij de bal op de grond te krijgen; de bal moest over het touw gaan,
mocht gevangen worden, maar ook werd er al met de hand gespeeld. Het spel heette 'lijnbal' als ik mij
goed herinner. En het  werd de jongere kinderen thuis weer geleerd, op het plaatsje achter het huis.
Terwijl ik nadacht over het verzoek van Judith om iets te schrijven voor het jubileumnummer van de
Time Out, kwam deze herinnering bij me boven drijven: de eerste kennismaking met een rudimentaire
vorm van volleybal.

In 1954 ging ik naar een internaat (klein seminarie) van de paters van Steyl. Daar werd veel ge- sport,
omdat dat gezond was, maar ook vanuit de opvoedkundige overweging, dat een jong maar vermoeid
lichaam  's avonds vlot gaat slapen en zich niet bezondigt aan lichamelijke genoegens. Voetbal was uiter-
aard favoriet, maar er moesten ook altijd een paar klassen met kleine sporten aan de gang. Er waren
twee volleybalvelden: 2 rechthoekige zandbakken in een grasachtige omgeving, voorzien van een net.
Belijning was er niet, niemand kende de echte regels, behalve 3x spelen en opslaan achter de lijn
(= buiten de zandbak); er was een vermoeden dat er technische eisen aan het balcontact werden
gesteld…. Jaren later heb ik ontdekt dat een Nederlands lid van deze patersorde het volleybalspel in
Amerika op een college had leren kennen en vervolgens in Nederland had geïntroduceerd. Helemaal toe-
vallig waren die volleybalvelden dus niet. Tijdens mijn studiejaren in Nijmegen heb ik eigenlijk voor het
eerst echt volleybaltraining gehad, op het toen splinternieuwe Studentensportcentrum. Dat was rijkelijk
laat en die achterstand haal je nooit meer in. Voetballen was er toen niet meer bij, sinds in 1964 mijn
linker binnenmeniscus was verwijderd.

In 1968 begon ik met lesgeven, op de Willibrord mavo in Doetinchem. Er bestond een gezonde rivaliteit
tussen die school en het Ludgercollege, die eens per jaar werd uitgevochten in een volleybaltoernooi
waarbij de leraren ook tegen elkaar speelden. De Willibrord had die lerarenwedstrijd nog nooit gewon-
nen. Maar dat jaar waren er op de mavo veel nieuwe en jonge leraren bijgekomen. Nu dachten ze wel
een kans te maken, en die lange Nouwens kon daar wel een bijdrage aan leveren, zeker toen bleek dat
hij enige volleybalervaring had. Na een paar onderlinge oefenpartijtjes werd eindelijk de wedstrijd
gespeeld, in de Veemarkthal. En  jawel, het Ludgercollege werd verpletterd. Dolle pret. Henk Ketelaar,
toenmalig trainer bij Orion en gymleraar aan het Ludger, keek lelijk op z'n neus; en wij met Jan Bloem,
ook betrokken bij Orion maar leraar op de mavo, smaakten het zoet van de overwinning.

Enige tijd later werd ik gevraagd voor een team van docenten, dat binnen Orion competitie ging spelen.
Dat waren vooral mensen van het Ludgercollege (waar ik inmiddels werkzaam was) en het huidige
Rietveldcollege. De thuiswedstrijden speelden we in Terborg (op de oude asfaltvloer eerst nog). Het
niveau was de huidige 2e of 3e klas. Trainen deden we niet en in wisselende samenstelling konden we
ons jaren lang uitstekend staande houden. In 1982 of 1983 konden we zelfs promoveren, maar vanwege
het clubbelang moest een ander team onze plaats overnemen. Op zich begrijpelijk, maar toch zinde het
me niet. Intusssen werden de thuiswedstrijden al een paar jaar in sporthal Rozengaarde gespeeld,
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donderdagavond om 21.00 uur, in werkelijkheid soms pas om 22.30 uur. Vaak was het diep in de kleine
uurtjes voor ik thuis was. En dan de volgende ochtend om 8.15 uur met de eerst les beginnen: dat was
voor alle betrokkenen géén ideale situatie.

Kortom, ik vond het toen tijd worden te doen, wat eigenlijk al jaren voor de hand lag (ik woonde sinds
1973 in Dinxperlo) : gewoon bij Favorita gaan spelen. Eerst heb ik een deel van het seizoen met het
team van Ben Lichtenberg meegetraind en vanaf 1984 heb ik in dat team competitie gespeeld, tot
najaar 1996. Een jaar daarvan heb ik mezelf uitgeleend aan een jongensteam, dat anders uit de com-
petitie verdwenen zou zijn. Mijn jongste zoon speelde in dat team en als ik mij goed herinner ook Rick
Altena en Wouter Reesink.

Najaar 1996: uitwedstrijd tegen Pajodos. Bij de eerste aanval van Pajodos zet ik een blok. Het blijkt
een 'killing' blok voor de bal, die spat op de grond bij Pajodos; maar ook voor mij knie: ik land ver-
keerd, mijn slechte knie kraakt. De behandelend specialist velt twee weken later het vonnis.

Intussen was ik voorzitter van Favorita geworden. Toen ik nog maar net rondliep in de sporthal, werd
me tijdens een trainig, ik meen door Koos of Hans V., gevraagd of ik even in de bestuurskamer wilde
komen. Ik wist niet eens dat er zo'n ruimte was! Wie er binnen zaten, weet ik niet meer, maar ze
zochten een voorzitter en of ik daar iets voor voelde……….

Misschien moet je je dan gevleid voelen, maar ik was stomverbaasd. Ik kende de vereniging niet of
nauwelijks en de vereniging kende mij ook nog amper. Dus ik heb gezegd, dat me dat niet zo'n goede
gedachte leek. Maar dat ik  over een paar jaar, als ik wat meer thuis was in de vereniging wel beschik-
baar wilde zijn voor een of ander klusje in het bestuur. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Want
in 1989 (of 1990?) was het blijkbaar een uitgemaakte zaak, dat ik voorzitter werd.
De financiën waren toen bij Koos in veilige handen, al snapte ik geen snars van zijn cijfermatige
overzichten, laat staan van de vlotte toelichting die hij er bij gaf. Belangrijk was de conclusie: zitten
we nog iets in de + of moeten we aan een contributieverhoging geloven? Toen Annie Veerbeek het over-
nam, vond ik het ineens een stuk begrijpelijker.

Leen en Ben hadden het meeste overzicht, op hun ervaring moest ik blind varen. Gerda was een zeer
stipte en toegewijde secretaresse. Ze schreef braaf in de notulen, dat de voorzitter de ledenvergader-
ing schorste, omdat er te weinig leden aanwezig waren volgens de statuten, en na een koffiepauze van
10 minuten een  nieuwe vergadering opende, conform de statuten. Jaren later vertrouwde ze me toe,
dat die regel helemaal niet in de statuten stond……
Uit die tijd herinner ik me twee trainers van heren 1: Jack Leeuwenstein en Jan Rietbergen. Een groter
contrast is nauwelijks denkbaar. Ik had Jan Rietbergen 'gehaald' bij Vollverijs. Wat een miskleun, ik
schaam me er nog voor.

Het clubblad lag intussen op zijn gat. Een punt van zorg voor het bestuur. Uiteindelijk kwam Gerda met
het goede bericht dat haar buurvrouw, Angelique de Nijs, die kar wel wilde trekken. Nog een of twee
mensen uit het bestuur deden mee en dat ging gelukkig weer lopen.
Een markant punt in die periode was de 'Brandbrief' van het bestuur aan alle leden en teams van
Favorita. We liepen volledig vast met alle reguliere taken, die binnen een vereniging moeten gebeuren,
wil je je sport kunnen blijven beoefenen. Het was misschien een bot middel, maar achteraf gezien
heeft het een gezonde uitwerking gehad.
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Het probleem, dat er achter zat was het ontbreken van een duidelijk structuurplaatje van de verenig-
ing, gekoppeld aan een beleidsplan. Dat thema heeft mijn onvolprezen (dat bedoel ik letterlijk) opvol-
ger Willie ter Beek duidelijk opgepakt.

Een beeld uit die tijd staat nog duidelijk op mijn netvlies.We gingen met de bus naar Ahoy, voor de vol-
leybalinterland Nederland-Cuba. Vertrek bij de sporthal. Prima sfeer, veel deelnemers. We rijden in
opperbeste stemming door Breedenbroek (nog zonder drempels) ter hoogte van bakker Koenders. Daar
staat Henny Geven, hij zwaait opgewekt naar ons in  de bus, wij zwaaien terug. Pas kilometers verder
dringt het besef door, dat Henny misschien in Breedenbroek had willen in stappen…… Henny, na zoveel
jaren nog duizend maal excuus.

Het eerst Beachvolley toernooi werd georganiseerd, toen nog op de parkeerplaats bij de sporthal. Het
idee kwam, meen ik, van Hans Veerbeek en Hans Eppink.  Ze wisten een goede groep mensen enthousi-
ast te krijgen. En nu is het een jaarlijks terugkerend festijn in het centrum van het dorp, gedurende 9
dagen, voor volleyballers en voetballers.

Een mooie stunt was ook het idee om de nieuwe vuilniscontainers, de grijze en de groene bakken, niet
door dure ambtenaren te laten monteren en in de gemeente  verspreiden, maar tegen een leuke ver-
goeding door Favorita te laten uitvoeren. Leen kaartte dat aan bij de gemeente. Die hadden er wel
oren naar, maar ter wille van de goede verhoudingen moesten de andere verenigingen ook een graantje
kunnen meepikken. In een hal bij Leen was onze montageplek; er werden ploegen gevormd voor de
verschillende wijken, vrachtwagens of tractors met aanhanger geregeld en de klus werd geklaard bin-
nen de tijd, in hondenweer, maar het moreel en de clubkas waren de grote winnaars.

De laatste jaren ben ik alleen nog als scheidsrechter bij de vereniging betrokken. Lang niet alles krijg ik
meer mee. Wat ik zie is een florerende dames-  en meisjes-jeugdlijn. Een kwijnende herenlijn en
afwezige jongens-jeugd. Het beeld van zeer veel verenigingen. Hoe dat te keren….?
Wat ik ook zie en ervaar is een zeer plezierige sfeer binnen de vereniging, groot enthousiasme om er
iets van te maken. Het jubileumprogramma, door het jaar heen, is daar weer een bewijs van. Favorita
mag trots zijn op zichzelf, ondanks de grote zorgen die er ook zijn.

Leden, bestuur (in deze volgorde!) gefeliciteerd met dit 40-jarig jubileum. Op naar het goud van het
50-jarig bestaan!

Tom Nouwens

P.S.  Bijna alles heb ik uit de herinnering opgeschreven; als ik personen en/of feiten heb verwisseld, is
dat geen opzet.
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Interview met Theo Klaassen

In de 40 jaar dat Favorita bestaat heeft Theo Klaassen een belangrijke rol gespeeld binnen de Vereniging.
Hij kon erg goed volleyballen en naast het spel was er altijd wel wat te beleven. 
Vandaar dat we hem hebben geïnterviewd.

Theo, wanneer ben je begonnen bij Favorita?
Toen ik wilde beginnen met volleybal was er een leeftijdsgrens van 16 jaar. Voor mij werd een uitzondering
gemaakt en mocht ik al op mijn vijftiende beginnen.
Op dit moment ben ik 52 jaar dus dat is ongeveer 38 jaar geleden.

Kun je iets vertellen over de tijd dat je bij Favorita hebt gespeeld?

In 1965

We zijn begonnen In het dorpshuus te Yzerlo. 
We waren met ongeveer tien heren o.a.; Herman Neevel, Willy Koenders, Johan Klaassen, Ben
Lichtenberg, Herman Balke. 
Destijds werd er stevig getraind.
Ook de dames waren van de partij; Hannie Klomps, Maja de Jong, Diny Koskamp, en een meisje van
Kreeftenberg om maar een aantal namen te noemen.

In 1968

Toen kregen we een nieuwe trainer dhr. Chassis en inmiddels zijn we gaan spelen in de sporthal van
Süderwick. 
Favorita was de tijd ver vooruit met de internationale samenwerking!!!
Het niveau was inmiddels tweede klasse. En op dat niveau zijn we jaren blijven hangen.
Iedere woensdagavond speelden we in de markthal in Doetinchem en daar speelden we op beton. 
"Op dinsdag liepen de koeien er, en op woensdag wij."
Wij gingen heerlijk bezweet en ongedoucht naar huis.

In 1970

Theo verlaat, voor de eerste keer, Favorita en vertrekt naar Olympia de derde divisie in Ulft. 
Samen met de fietsenmaker, Hans Frazer uit Ulft, beleven ze mooie tijden.
Een kampioenschap zat er niet in. Na twee jaar was Theo echter een beetje uitgekeken op dit team en
zocht zijn heil bij VCV , deze speelden toen nog eerste klasse.
Vervolgens ging Theo naar Longa. Daar heeft hij vier jaar gespeeld in de derde divisie, met als hoogtepunt
de promotie naar de tweede divisie.
Daarna ging Theo zowel Internationaal en Nationaal spelen en trainen.
Dat Theo toen niet veel thuis was mag duidelijk zijn, aangezien hij op zaterdag derde divisie speelde bij
Longa en op zondag met Werth tweede divisie in de  Bundesliga. Daarnaast was hij ook nog trainer bij Blok
en tevens coach op de vrijdag!
Een prachtige tijd, volgens Theo, met heel wat gezelligheid en hoog niveau volleybal.

Na deze inspannende periode speelde Theo nog twee jaar bij Vollverijs in de derde divisie en daarna keerde
hij terug op het oude nest (Favorita).
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Samen met Koos Mendels is Theo speler en trainer geworden van Favorita Heren 1. De heren werden dat
jaar zelfs kampioen. Het jaar daarop werden ze net tweede en daardoor zijn ze niet gepromoveerd naar
de derde divisie.
Theo pakt zijn carrière elders weer op en gaat naar Peeske in Beek.

Theo, waarom heb je zoveel voor het volleybal gedaan?
Ik wilde er uithalen wat er in zit. Als je een volleyballer bent op vierde klasse niveau dan is dat prima. Maar
als je meer kunt en je hebt plezier in dingen die je doet dan moet je er voor gaan. 
Dat is voor jezelf leuk, maar ik ben er van overtuigd dat dat voor de vereniging ook goed is. Neem nou
Hans Ormel, nou die heeft toch maar mooi wat bijgeleerd bij een vereniging als Longa. Kortom je hebt
zelfs aan spelers die vertrekken op de langere duur ook nog wel weer profijt.

Wat zijn de leuke herinneringen na zoveel jaren volleybal??
-In de goede oude tijd kon het met Gerry Koskamp in de kantine wel eens heel vroeg worden. Eerst stond
Gerry achter de bar maar later niet meer. Het was er altijd druk en gezellig.
-Onvoorstelbaar dat je in zaaltjes speelde waar de muren werkelijk de lijnen waren.
-De kampioenswedstrijd tegen Vollverijs. Voor deze wedstrijd leek het wel of heel Dinxperlo was uit-
gelopen. Zoveel lawaai werd er toen geproduceerd. Sommigen hadden de klompen aangetrokken. 
Een klein handgemeen bleef niet uit toen Theo vond dat hij onder het net de zaken moest inspecteren. 
Het was een wedstrijd om nooit te vergeten.
-Het toernooi in Gent was ook een belevenis en het trainingskamp op Groot Duenk.

Wie vind je de beste speler uit Nederland?
Zonder twijfel: Ron Zwerver

Wie vind je de beste speler van Favorita?
Rik Altena. Als spelverdeler heeft hij een hele goede techniek en beslist ook de goede lengte voor een
'killing-blok'.

Heb je nog iets ter afsluiting?
Al met al heb ik een mooie tijd altijd gehad bij Favorita. 
Maar eerlijk is eerlijk, na zoveel jaar heb ik ook vanwege de sporten van mijn dochters gekozen voor de
Grensruiters. Daar ontmoet ik weer andere mensen en dat vind ik leuk en gezellig.

Theo, ik wil je bedanken voor dit interview en we zullen nog regelmatig wat van je horen nu je dit
seizoen weer de trainer bent geworden van dames 5.

Koos 
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Favorita: Oud en Nieuw

Het is zeker 20 jaar geleden dat ik voor het eerst kennismaakte met het spelletje
volleybal en met volleybalvereniging Favorita. 
Mijn bovenhandse en onderhandse techniek, mijn duik- en roltechniek en mijn aanvalsslagen
heb ik van verschillende trainers bij Favorita aangeleerd gekregen.
Of dat (nog) te zien is, laat ik aan het objectieve oog van de lezer/kijker over…

Omdat mijn maatschappelijke carierre (ahum!) zich ergens anders in den lande voortzette,
ben ik na 10 jaar volleyballen bij Favorita gestopt en heb ik bij verschillende andere
verenigingen gespeeld.
Maar ja, geboren en getogen in de Achterhoek... Dat blijft trekken, dus na ongeveer 18
jaar weg te zijn geweest meldde ik mij weer aan bij volleybalvereniging Favorita.

Is er nou eigenlijk veel veranderd in die 18 jaar dat ik ben weggeweest?
Ja en nee!

Eerst de veranderingen.
De Eurohal zag er toch wel ietsje anders uit, neem alleen al maar de ingang en ook de
tribunes staan toch wel op een heel ander plekje dan 20 jaar geleden en worden inmiddels
alweer vernieuwd. Wat ook wel heel prettig is, is dat de kleedkamers gerenoveerd zijn en
grondig. Van een donker triest aankleedhok tot een lichte en schone kleedkamer. 
Natuurlijk, de spelregels voor het volleyballen zijn aardig vernieuwd, maar of dit ten goede
van het spelletje is gekomen, daar zet ik toch mijn vraagtekens bij.
En verder heel veel nieuwe mensen binnen de vereninging maar ook……

En dan de dingen die het zelfde zijn gebleven. 
De gezelligheid (vooral dat!), de mensen, die ik 20 jaar geleden tegen kwam, kom ik nu weer
tegen, altijd op zoek naar mensen die iets willen doen voor de vereniging.
En wat mij heel erg opvalt: veel mensen die 20 jaar geleden al heel erg veel voor de
vereninging deden, doen dat nu nog steeds, of het zijn de zonen of dochters die het
hebben overgenomen (het blijven dezelfde namen).

Kortom: blij dat ik terug ben op het oude honk en op naar de 50!

Carin Stavast-Munters
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Interview met Tanja Ducking

Naam: Tanja Ducking
Leeftijd: 8 jaar
School: St. Liboriusschool Dinxperlo
Volleybalt sinds: september 2002
Lekkerste eten: broccoli met saus

Hoe ben je bij volleybal gekomen?
Ik hoorde van een paar kinderen van school dat vol-
leybal leuk is. Het leek mij ook wel leuk, want ik
zocht een andere sport. Gym vond ik niet meer leuk.
Ik ben samen met twee vriendinnetjes wezen kijken
en vond het leuk. Toen mocht ik er op. En mijn twee
vriendinnetjes ook. Dat was helemaal leuk.

Doe je nog aan andere sporten?
Nee, niet meer. Ik zat op Gym, maar daar ben ik nu
van af.

Heb je nog andere hobby’s?
Muziek luisteren, zingen, tekenen en knutselen.

Wie kan er volgens jou goed en mooi zingen?
Shakira!!

Speel je op school ook wel eens volleybal?
Niet vaak. We hebben het een keer gedaan en toen
had ik alles gewonnen.

Wat vind je leuk om te doen met volleybal?
Onderhands spelen. Dat is nieuw en dat vind ik
leuk. De wedstrijdjes vind ik ook erg leuk, ook het
oefenen op de woensdagmiddag. Na dat we gespeeld
hebben gaan we samen douchen, dat is erg leuk.

Vind je ook iets niet leuk?
Nee, eigenlijk niet. Ja, als het zes uur is en we weer
moeten stoppen.

Vind je iets moeilijk bij volleybal? Of is alles een
makkie?
Bovenhands vind ik niet zo moeilijk. Onderhands is
wel rot,  want ik wil graag met mijn armen slaan,
maar je moet je armen helemaal stil houden. Dat is
wel lastig, maar het lukt best goed.

Wil je altijd blijven volleyballen?
Ja, ik wil wel heel goed worden. Lekker hard slaan.

Ken je nog meer mensen, familie, of van school,
die ook volleyballen?
Op school zitten er heel veel. Moet ik ze allemaal
opnoemen??? Verder ken ik niemand die op volley-
bal zit.

Kijk je wel eens vaker naar volleybal?
Competitiewedstrijden op zaterdag of op televisie?
Op televisie heel soms. Nadat ik zelf getraind heb
bij de grotere meisjes. 

Zou je op zaterdag met de wedstrijden wel eens
willen helpen met tellen of  andere dingetjes doen?
Ja, dat lijkt me wel leuk.

Heb je zelf wel eens wedstrijden gewonnen? Jullie
spelen iedere maand een toernooi.
Ik heb al wel eens een beker gewonnen. Die had ik
toen naast mijn bed staan, zodat ik er vaak naar kon
kijken. Nu staat hij in de kast van Favorita. We
hebben ook wel eens wedstrijden gewonnen, maar
dan niet genoeg om ook een beker te winnen.

Hoe zijn de toernooitjes? Spannend?
De eerste keer was ik heel zenuwachtig. Ik kon
bijna niet slapen. Toen we 's ochtends gingen, had
ik allemaal kriebels. Nu niet meer. Ik vind het niet
meer eng. We spelen gewoon en zien wel. Ik vind
het erg leuk, de toernooitjes.

Kijk je dan ook bij de andere teams? Moedig je ze
aan?
Als ik niet hoef te spelen, kijk ik vaak bij de
anderen. Schreeuw af en toe, of yel lekker mee. We
hebben vaak ook heel veel knuffels. Die brengen
soms geluk. 

Tanja, bedankt voor dit interview. Hopen dat je
nog heel wat wedstrijden wint en het volleybal net
zo leuk blijft vinden, als dat je het nu vindt.

Judith
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Favorita 40 jaar

Op zaterdag 19 april 2003 werd ik gevraagd door Jacqueline Liebrand om een artikel te schrijven n.a.v. het
40 jarige bestaan van Volleybalvereniging Favorita.

Favorita staat voor mij synoniem met Dinxperlo. De reden daarvoor is, dat ik al lid van Favorita was, voordat
wij (mijn vrouw Nella en ik) in 1974 naar Dinxperlo verhuisden. Daartoe heb ik destijds contact gezocht met
Jan Jansen, die, zo was mij medegedeeld, bestuurslid van Favorita zou zijn. Voor inschrijving voor het
lidmaatschap verwees hij mij door naar Hannie en Ben Lichtenberg. Deze eerste contacten met de familie
Lichtenberg hebben overigens geleid tot een fijne vriendschapsband. Zoals iedereen bij Favorita weet, zet
Ben zich tot op de dag van vandaag nog steeds geweldig in voor de club.

De volleybaltrainingen en wedstrijden vonden in 1974 plaats in de Eurohal. Dwz. het prille begin van
Favorita, hetwelk in 1963 moet hebben plaatsgevonden, heb ik dus niet meegemaakt. Naar zeggen moet dat
een interessante tijd zijn geweest, waarbij eerst de complete inrichting van een zaaltje geruimd moest
worden om te kunnen spelen. Het beschrijven van dit tijdsbestek laat ik graag over aan een van de
oprichters/oprichtsters.    

Mijn eerste Favorita ledenvergadering zal ik nimmer vergeten. Vermoedelijk omdat ik mij tijdens de
vergadering een aantal keren te woord gemeld had, werd ik tijdens de pauze benaderd met de vraag of ik
misschien interesse had de functie van secretaris te aanvaarden. En jawel, wie had het gedacht, ik werd
zonder tegenstemmen gekozen. 
In de bestuursvergaderingen, die bij “Takke” en in de Eurosporthal gehouden werden, werd met tomeloze
inzet gewerkt aan de realisering van een strakke en effectieve beleidsstructuur voor Favorita, waarbij o.a.
een spiegelorganisatie van het district binnen de club werd opgezet. Ter completering werd de Koninklijke
Goedkeuring aangevraagd en verkregen. 

Natuurlijk werden er ook volleybalevenementen en -toernooien georganiseerd. De “internationale” volleybal-
toernooien met Gendringen en Werth dienen daarbij vermeld te worden. Vooral bij de wedstrijden tussen
Favorita en Werth werd “knochenhart gekämpft”. Het enthousiasme van dhr. Schneider tijdens deze
wedstrijden heeft een blijvende herinnering bij mij achtergelaten. 
Na afloop van de wedstrijden en uitreiking van de trofeeën werd(en) gezamenlijk een (of meer) pilsje(s)
gedronken. 

De Favorita feesten en droppings dienen een extra vermelding te verkrijgen, ze waren (en hopelijk zijn ze dat
nog steeds) oergezellig. Er werd gezongen, geswingd,  gedanst en gerockt (o.a. op “rock you baby”). Dit
nummer was favoriet bij de droppings, met na afloop erwtensoep bij “Brugge Franz”. Diep in de avond kon
de toen nog bestaande grens met onze oosterburen met speciale toestemming overschreden worden.

Geen volleybalvereniging zonder volleybalspel. Ik speelde in Heren 3 (geloof ik me te herinneren), trainen op
maandagavond en competitiewedstrijden in den regio normalerwijze op zaterdag. Na de training en de
wedstrijden, die onder leiding stonden van Gerard Russen, werd er uiteraard nog wat bier bij Gerrie
Koskamp aan de bar genuttigd. 
Na een aantal jaren in competitieverband gespeeld te hebben, ben ik overgestapt naar de recreatieve groep.
Op een gegeven moment waren de termijnen in mijn beroepsleven niet meer te combineren met het
volleyballen en heb ik besloten mijn lidmaatschap per 26.6.1991 op te zeggen. Dit ondanks het feit, dat de
vele jaren van lidmaatschap bij Favorita mij zeer veel volleybal (en ander) plezier hebben gebracht. 

Voor de toekomst wens ik het bestuur en de leden van Favorita veel succes toe bij het organiseren en het
beoefenen van de volleybalsport. Ook in de toekomst zal ik volleybalvereniging Favorita ten allen tijde een
warm hart toedragen. 

Dinxperlo, 26 april 2003 Stan Willemsen
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vereniging

in Dinxperlo

3 februari 2003

Volleybal-
clinic

voor de jeugd
verzorgd door Orion

Dames 1

Eurohal
van 19.00 tot 21.00 uur
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31 mei 2003

Reunie-
toernooi

in de Eurohal

van 14.00 tot 18.00 uur
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Reunie en

feestavond

voor ALLE leden en
oud-leden van

onze vereniging

locatie:
zaal Koenders
Breedenbroek
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Kamp voor de
jeugd van
10-16 jaar
locatie: Heersink

Sinderen

* Tentenkamp
* Beachvolleybal

*Zwemmen

28
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ni t/
m 6 

juli 2
00

3

13 - 14 september 2003

Schrijf je (team) nu in !! 
Het kan tot 7 juni a.s., bijv. via onze website:
http://www.favorita-dinxperlo.nl
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Euregio-
wedstrijd

Longa - Munster
(Dames)

met na afloop receptie

locatie’s: Eurohal
en Schaersvoorde

van 19.30 tot +/- 00.30 uur

3 oktober 2003

27
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em
ber 

20
03

van der Woude
toernooi

voor bedrijven-,
straten-, buurten-, en

vriendenteams

locatie: Eurohal
van 19.00 tot 23.00 uur

Nieuwjaars-
receptie

met afsluitende
verrassingsavond

voor ALLE bij
het jubileum
betrokken
vrijwilligers

3 januari 2004
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Dames 1 is in poule DPB geeindigd als 7e (van 12)
Dames 2 is in poule D1C geeindigd als 5e (van 12)
Dames 3 is in poule D2G geeindigd als 5e (van 12)
Dames 4 is in poule D3L geeindigd als 9e (van 12)
Dames 5 is in poule D4L geeindigd als laatste (van 10)

Heren 1 is in poule H1C geeindigd als 7e (van 12)
Heren 2 is in poule H2F geeindigd als 3e (van 11) *1
Heren 3 is in poule H2H geeindigd als 9e (van 12) *2
Heren 4 is in poule H3K geeindigd als 9e (van 11) *3

Meisjes A is in poule MAK2B geeindigd als 2e (van 6)
Meisjes B is in poule MB2G2 geeindigd als laatste (van 5)
Meisjes C is in poule MC3H2 geeindigd als 3e (van 6)

Eindstanden

*1: Na spelen beslissingswedstrijd geeindigd als 3e en niet als 2e, zoals bij het ter perse gaan van dit nummer vermeld stond op de NeVoBo-site
*2: Handhaving in de 2e klasse, in tegenstelling tot eerdere berichten over het moeten spelen van p/d-wedstrijden (er heeft zich een team teruggetrokken)
*3: Handhaving in de 3e klasse, in tegenstelling tot eerdere berichten over het moeten spelen van p/d-wedstrijden (er heeft zich een team teruggetrokken)


