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Volleybalmemoires

Memoires van een volleyballer (deel I)

Voor wie het nog niet heeft meegekregen: Ad Snij-
ders heeft aangegeven op 22 april 2017 zijn laatste 
competitiewedstrijd te willen spelen. Na 57 -dan 
58- jaar volleybal een memorabel moment. In tegen-
stelling tot wat Ad hieronder schrijft is het verzoek 
om zijn memoires geen bladvulling, maar een mooie 
gelegenheid om jullie langzaam voor te bereiden 
op het 30-jarig bestaan van Nuovo. Én ingegeven 
uit nieuwsgierigheid naar zijn blik op de veranderin-
gen binnen het volleybal de laatste 57/58 jaar. Zijn 
eerste bijdrage getuigt de redactie al van ons gelijk, 
vinden wij……….
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan heeft Krijn 
van Zwieten destijds overigens alle Switches na-
geplozen op wetenswaardigheden. Bij dit jubileum 
gooien we het over deze boeg.
Wij wensen jullie veel leesplezier met deze 4-delige 
serie!

De redactie.

Onlangs meende Kees Pieters dat hij een nieuwe 
ingang had gevonden voor een artikelenreeks in de 
Switch: een vierdelige serie over een 57-jarig volleybal-
leven!
Aanleiding was het feit, dat ik hardop heb geventileerd 
om aan het einde van dit seizoen een punt te zetten 
achter mijn bestaan als competitiespeler in het volley-
bal. Een soort memoires dus. En ik mag ze zelf schrij-
ven….
Alhoewel ik twijfel aan het echte nut, begrijp ik als 
mederedacteur de achterliggende gedachte wel: er 
moet immers kopij binnen komen. Enige variatie kan 
daarbij geen kwaad. Echter, aangezien ik zeker vijftig 
jaar tevens deel heb uitgemaakt van redacties van een 
clubkrant, wordt deze poging misschien gewoon een 
‘herhaling van zetten’. Maar dan minimaal met het ver-
schil, dat deel één zeker niet bekend kan zijn bij jullie, 
óók niet bij de oudste leden van onze club.

Hoe het begon.
Eigenlijk, zoals bij velen, een 
kwestie van toeval. In mijn 
jeugd was er geen sprake 
van sporten. Lid van een 
voetbalclub worden of iets 
dergelijks was er niet bij: te 
duur vooral, maar evenmin 
behoefte. Je speelde buiten! 
Voetballen e.d. deed je op 
straat. Ruimte genoeg en vrij-
wel geen verkeer. Hooguit 
opletten dat je niet uitgleed 
over de paardendrollen op 
straat, die overigens netjes 
opgeveegd werden door 

mannen met bakfietsen. De polder in de buurt van Dor-
drecht nodigde uit tot lange wandelingen met vriend-
jes: veel slootje springen, in bomen klimmen (en appel-
tjes jatten). Beweging genoeg dus. Maar niet op school. 
Daar kreeg je hooguit bij mooi weer wel eens trefbal op 
het grote schoolplein; in het midden een scheidingslijn 
voor de meisjes en de jongens. Bokspringen was een 
favoriete sport. Eenmaal op de MULO nog steeds geen 
sport voor mij. Een enkele keer in een gymzaaltje rond-
jes lopen op het ritme van een tikkende stok van een te 
oude gymnastiekleraar. Maar op m’n vijftiende kwam 
ik op de kweekschool (tegenwoordig Pabo) en daar ver-
anderde alles: een inspirerende vakleerkracht liet me 
ervaren dat er méér was en ik genoot van zijn lessen. 
Gym was  een verplicht vak en voor een aankomend 
onderwijzer onmisbaar. Iedereen moest er later examen 
voor doen. Was dat nóg maar zo!
Via die belangstelling ging ik een jaar later naar een 
korfbalvereniging: logisch want Dordrecht was en is 
een korfbalbolwerk. Ouderwets korfbal, buiten en in 
drie vakken. Dus in weer-en-wind!!! Warme douches 
bestonden er niet. Ik bleek aanleg te hebben en speelde 
al gauw in het 1e team van Snel (tegenwoordig gefu-
seerd met Deetos, misschien een iets bekendere naam 
voor jullie en anders maar eens googelen). Kennelijk 
zat de behoefte om te ‘besturen’ er van nature al in, 
want aan die kweekschool richtte ik op m’n achttiende 
een heuse Sportclub op (directe concurrent van de al 
wel bestaande Schoolclub). Zodoende altijd betrokken 
bij alle sportactiviteiten zeker ook tussen de diverse 
andere kweekscholen. Maar onze school was niet groot 
en bij een toernooi hadden we voldoende deelnemers 
nodig o.a. voor atletiek, voetbal, korfbal, basketbal en 
…..volleybal ! Die laatste sporten waren dus tamelijk 
onbekend, zeker voor mij. Maar uit nood deed ik wel 
mee. Je moest breed inzetbaar zijn.  Basketbalwedstrij-
den wonnen we bv. door als korfballer te scoren vanaf 
de middenlijn…..driepunters dus! En man-to-man 
verdedigen! Volleybal was lastiger, maar we hadden 
wat plaatselijke talenten en ik keek de kunst een beetje 
af. Maar bleef ik dus wel reserve!!!!! (6 man was nl. al 
genoeg). Echter: het sporthart klopte !!! 
Al tijdens m’n hoofdaktestudie  begon ik tevens aan de 
Lagere Akte Gymnastiek; dat houdt in nog meer all-
round worden. 
Pas daarna begon volleybal een rol echt op te eisen. Een 
onderwijzer van 20 had nl. vroeger best veel vrije tijd 
(vroeger !!!!!), dus ik kon er nog wel een sport bij doen. 
Mijn beste vrienden speelden in Zwijndrecht bij DEL-
TA en al snel sloot ik me daarbij aan. En wie kan mij 
nazeggen, dat hij als nieuweling zijn eerste trainingen 
kreeg van de spelverdeler van het toenmalige Neder-
lands team (Jan van der Hoek van Orawi, die in 1964 in 
Tokio meespeelde). Ik herinner mij een kleine gymzaal 
naast een huishoudschool en vrij zware, leren ballen 
van het merk Smash. Delta 1 was voor mij te hoog ge-
grepen: zij speelden al enige jaren samen en volleybal 
vereist een al dan niet lange leertijd, maar ik ‘zoog de 
volleybalkennis’ op als een spons. Delta zoog mij ook 
op, want na een jaartje bleek ik al voorzitter van die 
club te zijn. En nog gekker, ook al lid van het bestuur 
van de Kern Dordrecht van het District Rotterdam. 
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Prompt competitieleider en wedstrijdschema’s opma-
ken en die later op zolder stencilen op zo’n oude, grote 
machine waar je zelf de inkt moest ingieten en via een 
borstel door de trommel moest verspreiden. Ik moest 
er ook zelf een typemachine voor aanschaffen voor de 
‘doorslag-stencils’. Als bestuurder werd je kennelijk 
ook geacht scheidsrechter te worden en mede daarom 
heb ik er al een dikke vijftig jaar als scheidsrechter op 
zitten: nooit een goede, strenge scheids, wel trouw. 
(Overigens korfbalde ik nog steeds, speelde ook 
dwarsfluit in een beroemd tamboer- en pijperkorps en 
speelde drie jaar in een dansorkest altsaxofoon: druk 
mannetje).
DELTA was een snelgroeiende vereniging zodat ik 
naast speler van het 2e en het 3e  ook al de kunst mocht 
overbrengen op anderen; ik ontving zelfs later een of-
ficiële trainerslicentie –toen die verplicht werd – dank-
zij die ervaring, m’n diploma Akte S en….. mijn kennis 
opgedaan via de geweldige trainers die er rondliepen. 
Dat laatste is een verhaal apart.
Maar ik vergeet zeker niet dat ik een slungelachtige 
jeugdspeler in m’n team kreeg, die snel leerde. Na het 
gymnasium ging die knul theologie studeren. En korte 
tijd later stond hij in het nationale team: Kees Tinga. 
Hij bleef international ondanks het feit dat hij principi-
eel weigerde op zondag te spelen…… tijden verande-
ren.
Eén bijzonder voorval mag ik jullie niet onthouden: 
Toen Delta 5 jaar bestond moest dat gevierd worden. 
Als voorzitter was ik betrokken bij de programmering 
van het feest. Trekkertje moest zijn het optreden van 
‘de cliché-mannetjes’, twee knullen uit Den Haag ge-
loof ik, die wel ‘leuk moesten zijn’. Het bleek later dat 
het Koot & Bie betrof!!! Helaas kwamen ze niet, zodat 
ik zelf met m’n ukelele op het toneel terecht kwam als 

tijdvulling. 
De hoofdmoot van het program werd verzorgd door 
onze recreant (die waren er toen ook al) Dick Passchier 
die een eigen film à la Haanstra had gemaakt, zoals Al-
leman. Ik herinner me  nog het inzoomen op een dame 
in badpak met daarna het verkeersbord “Uitholling 
overdwars”. Dick werd later bekend op tv als presen-
tator van de Koninginnedagen en ook van een grote 
spelshow. Maar dit terzijde. 
Want daarna was ene Piet Swieter in Zwijndrecht 
komen wonen, waar ik na m’n huwelijk met Toos ook 
een mooie flat had. Een ruime flat waar menig nachte-
lijk feest met jongens en meiden kon worden gevierd 
in de toenmalige stijl: zittend dan wel liggend op de 
grond en de pick up lekker hard. Natuurlijk hadden de 
jongens toen lang haar en snorren en baarden… 
Voornoemde Piet werd huisvriend maar ook trainer-
speler bij Delta. Een onvergetelijk talent die zich als 
Groninger student perfect staande hield in het Oranje 
van die tijd (dus óók Tokio!). Van hem leerde ik echt 
alles op volleybalgebied (en Toos leerde van vrouw 
Hiske hoe je moest roken). Later kwamen er nog meer 
grote namen langs als trainer bv. Dinco van der Stoep 
(Libanon, ook Tokio-ganger) en Henk Schreuders 
(DES-Blokkeer).  Toos was nu ook besmet met het virus 
en we hadden beide het korfbal laten schieten. Arjan en 
Minco werden geboren, maar moesten van jongs af mee 
naar de sporthal (een verbouwde boerderij met schuin 
dak..) en ik bleef besturen: secretaris, wedstrijdsecreta-
ris en hoofdredacteur van een prachtige clubkrant. Het 
kon niet uitblijven, dat ik bij ons vertrek naar Renkum 
in 1972 dat mocht doen als erelid. De staande hippe 
schemerlamp die we cadeau kregen staat nog altijd bij 
ons in de kamer……
Wordt vervolgd.

Een foto van het 1e nationale heren-volleybalteam, dat uitkwam op de Olympische Spelen in Tokio, met daarin drie 
van de trainers waarvan ik veel geleerd heb:
Nr. 11 = Jan van der Hoek, nr. 6 = vriend Piet Swieter en nr. 5 = Dinco van der Stoep.
Overigens  kennen ouderen onder ons zeker ook nog Jacques de Vink (8), Frank Constandse (12), Jur Koolen (2) of Bert 
Goedkoop (10).

Ad Snijders
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Even beginnen met een excuus: bij de laatste foto van 
deel 1 voerde ik Bert	Goedkoop op als speler van de 
Olympische ploeg in 1964…. Dat moest natuurlijk Joop 
Tinkhof	zijn!!!! Dat was dan ook tevens het enige com-
mentaar dat ik gratis ontving n.a.v. van de herinnerin-
gen.

Per 1 oktober 1972 werd ik benoemd tot Hoofd der 
School in Doorwerth, de Ichthusschool. Maar we 
kwamen te wonen in de Zwanebloemstraat in Renkum: 
heerlijk, een vrij huis en ook nog in de buurt van wat 
bos (!) want vanuit de achtertuin liepen we zó naar de 
Schaapsdrift naar ‘het kleine bosje’ zoals de jongens het 
noemden. Eén van de eerste dingen die ik deed was in-
formeren naar een volleybalclub. Ik wilde graag spelen 
in de buurt van de school, dus in Doorwerth. Laat daar 
nou net enkele maanden eerder een volleybalclub zijn 
opgericht, onderdeel van de omniclub DUNO. Het 1e 
herenteam begon dus net en speelde 4e klasse…. En 
enkel op dinsdagavond in Wageningen: uit en thuis, 
heel raar voor mij, omdat juist Doorwerth een splinter-
nieuwe Sporthal had!!! 
Ik miste de eerste wedstrijd omdat ik nog geen spe-
lerskaart had, maar daarna was het raak. Wel even 
wennen: mannen zonder enige ervaring o.l.v. ene Jaap 
Kraaijeveld, sportman in hart en nieren, maar zeker 
géén echte volleyballer. Wel de (mede)oprichter! (en op 
14 nov. nog onverwacht in de Sporthal aanwezig). De 
trainingen staan deels nog op m’n netvlies: Jaap trainde 
de hele vereniging, heren, dames en recreanten tegelijk, 
verdeeld over de hele hal…. Allemaal dezelfde oefenin-
gen! Maar…. in december al bleek DUNO 1 tóch kam-
pioen te zijn en mocht in januari 1973 direct 2e klasse 
spelen; dat noemen ze nog eens promotie. Zó goed was 
de ploeg trouwens ook weer niet: dus eind april weer 
degraderen, zij het naar de 3e klas. 

Toos ging natuurlijk óók spelen en het duurde niet lang 
voor ik trainer bij de dames was. Bij de heren kwam la-
ter onverwacht, nadat we diverse nieuwe spelers er bij 
kregen zoals voor mij onvergetelijke mannen als Huig 
Rook, John Hermsen, Wim Hendriks, Rini Brienen 
e.d., een nieuwe trainer/speler t.w. Henk Deering, een 
gouden greep voor de club. Weer zo’n figuur met véél 
ervaring, waarvan ik opnieuw veel geleerd heb.

Veel eerder al, nl. juni 73, mocht ik zomaar een dames-
jeugd-afdeling uit de grond stampen (een jongensteam 
was er al o.m. met Huib Wetzel !!!). Een jeugdkamp 
van de kerk zat nl. onverwacht zonder leiding; ik viel 
spontaan in, nam natuurlijk een volleybal mee en…. in 
september trainden onder mijn hoede plots twee kom-
plete meidenteams. Dat was precies in mijn straatje en 
ik ben met terugwerkende kracht trots op het feit dat 
we met het sterkste team drie jaar later districtskam-
pioen bij de A-jeugd werden door Dynamo A1 in een 
beslissingswedstrijd te verslaan (toen een bijna onmo-

gelijke opgave). In de landelijke ronden werden we net 
uitgeschakeld door gebrek aan routine: een beetje weg-
gebluft. Maar volop jeugdig talent met o.a. Hetty Geel, 
dochter van Ger en Ad, Marijke v.d. Kraats, Brigitte 
Gudde (later getrouwd met Joost Kanstein). 
Ondertussen was het 1e damesteam ook enorm ver-
sterkt door de komst van Agnes Caro en Joke Lam-
berts, en ging een rol van betekenis spelen in het 
district. Voor het gemak trainde ik die ploeg ook maar. 

Naast dit alles mocht ik wekelijks de verhalen voor 
Hoog & Laag verzorgen: verslagen van ALLE teams, 
vaak met standen	erbij. En natuurlijk als wedstrijdsecre-
taris de commentaren in een zelf gestencilde clubkrant 
schrijven…. Dat laatste kennelijk tot vorig jaar volge-
houden. 

Eigenlijk begrijp ik nog altijd niet waar ik alle tijd 
vandaan haalde naast de functie van schooldirecteur 
(ja, de titel veranderde, maar het salaris niet….). Het 
schoolgebouw aan de Bachlaan ging in de Duno-jaren 
een belangrijke rol spelen, want er moest met enige 
regelmaat gefeest worden en de grote hal van de school 
was een ideale, gratis gelegenheid. Jaap Kraaijeveld had 
die traditie eigenlijk al aangereikt o.m. door ontzettend 
leuke carnavalstoernooien in het voorjaar (!). En altijd 
met spelletjes. In de school was er juist plaats voor ei-
gen optredens van de diverse teams en soms zelfs live-
muziek waarop enthousiast gedanst werd!! En voor de 
catering zorgden we zelf, zodat de feesten zelfs geld 
opleverden. Hoe dan ook, ik heb alleen maar geweldige 
herinneringen aan die Dunotijd, zowel sportief als qua 
gezelligheid. Een club waarin vrijwel iedereen iedereen 
kende en waar meegeleefd werd met de meeste club-
genoten. We hadden geen computer, géén telefoontjes, 
maar kennelijk wel tijd en gelegenheid voor saamhorig-
heid. Zelfs ledenvergaderingen werden vet bezocht, 
maar wat wil je ook als zo’n vergadering bv.plaats 
vindt in de Branding, ons fantastische buitenzwembad. 
Na afloop skinny dippen….

En dan vergeet ik bijna nog te noemen de vele toer-
nooien die voorafgaande aan de competitie elk week-
end gespeeld werden (óók vaak een eigen toernooi!!) 
en uiteraard zeker ook na afloop van de competitie. 
In de zomertijd gewoon buiten in het gras van diverse 
voetbalvelden. In onze prijzenkast, deskundig gemaakt 
door o.m Henk Maandag, prijkten dan ook bijna ontel-
baar vele bekers, vaantjes en medailles!!!
En in een kort aantal jaren was DUNO uitgegroeid tot 
een best grote en gerespecteerde vereniging. 

Een topjaar voor mij was o.a. 1979 waarin ik met H1 
kampioen werd, met Dames 1 kampioen werd en met 
mijn nieuwe meidenjeugd kampioen werd, getuige de 
foto’s (van matige kwaliteit) :

Memoires van een volleyballer deel 2



jaargang 31, nummer 1 SWITCH pagina 11

Memoires

Vlnr: John Hermsen, Joost Kanstein, Henk Deering, 
Huig Rook, Rini Brienen en voor Hans Jansen, Ad Snij-
ders en Floris Gerritsen. 

Bij de dames: tr/c. Ad, Brigitte Gudde, Lidwien Punt-
man, Ceciel Hermsen, Hetty Geel, Denise Leloup en 
zittend Toos Snijders, Agnes Caro en Joke Lambers.

De namen van de jeugd??? Lastig, lastig.. Ik geloof 
Marion Lamberts(?), Anita Wenting !!,
Luciënne Doornik, Carla Jansen, Petra…?…. en Tonnie 
Huigen. 
Anita en Tonnie haalden het 1e team later en speelden 
daarin Promomotieklasse.  

Ik kan het moeilijk achterhalen, maar op een bepaald 
moment  kreeg Duno andere shirts: wit met korte 
mouwtjes, waarin een zwart/blauwe bies en nu dus 
een blauwe broek, de dames zelfs gemaakt van badstof 
(zulke details herinner ik me dan weer wel..). 

In deel 3 gaan we de aanloop naar NUOVO maken.

Ad  Snijders

Meisjes B kampioen!
Op 17 December zijn wij (meisjes B) samen met jongens 
A kampioen geworden. De wedstrijd die we die dag 
speelden moest met 4-0 gewonnen worden anders had 
de nummer 2 ons ingehaald. Het was even spannend 
maar het is ons toch gelukt die uitslag te behalen. Het 
is een hartstikke leuk seizoen geweest en vooral ook 
heel spannend. We hebben de hele tijd tweede gestaan 
tot de laatste twee wedstrijden, toen hebben we Spiker 
in weten te halen. de bond had de medailles zelfs al 
naar hen toegestuurd. Gelukkig hebben ze die terugge-
stuurd en kwam Minco die ons 3 weken later tijdens de 
training alsnog overhandigen. Super trots op ons team 
en heel blij met onze coach en trainster! ik ben erg be-
nieuwd hoe het komende seizoen voor ons gaat lopen!

Esmee Tulen
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Memoires van een volleyballer – deel 3

Ad Snijders speelt op 22 april 2017 zijn laatste competitiewedstrijd; een mooie gelegenheid om jullie langzaam 
voor te bereiden op het 30-jarig bestaan van Nuovo. Deel 3 verhaalt over de fusieperiode (1987), die vele spe-
lers nog hebben meegemaakt.

In deel 2 mocht ik al onverhuld mijn ‘liefde voor Duno’ 
onthullen. Maar het was natuurlijk óók de club waar ik 
mijn sportieve teruggang kon ervaren. Dat had deels te 
maken met de zuigkracht bij de topteams, waardoor er 
jongere, maar tóch ervaren spelers aan Heren 1 werden 
toegevoegd. Na een laatste wedstrijd van een compe-
titiejaar een heerlijke zonnestoel aangeboden krijgen 
door m’n teamgenoten, was het signaal duidelijk: ga jij 
maar uitrusten!! Maar des temeer tijd voor het trainen 
van ‘m’n’  meiden. Bv. het topteam van 1980 met Ceciel 
Hermsen, superster Lenie Evers, Marijke v.d. Kraats, 
Joke Lambers, Agnes Caro en onder Brigitte Gudde, 
Toos Snijders en Yvonnen Sinke. En 3 jaar later bv. 
alleen nog Yvonne, Joke en Brigit, maar met Truus 
Berendsen, Ineke van Leersum, Anita Wenting, Ingrid 
Gruijters en Janny van Zegeren…. Times are changing, 
maar teams óók !! Anita was dus uit het jeugdteam van 
dl. 2, waarin Petra geen achternaam kreeg. Nu vermoed 
ik Petra Teunis of Theunens (in elk geval zoiets – wie 
het weet mag het zeggen).

Ook Duno veranderde, dwz. dat de seniorenteams min-
der in aantal werden, maar de jeugdafdeling  groeide 
als kool, mede omdat het mini-volleybal zijn intrede 
had gedaan.

Best leuk, maar de penningmeester had daarbij zijn 
bedenkingen: jeugd kost geld (nog steeds) en de seni-
oren moeten dat via de hogere contributie ophoesten. 
Dubbel lastig omdat hoger spelende teams meer kosten 
aan teamgelden, dubbele trainingen, ‘dure’ trainers. 
De situatie werd nijpend. Hoe los je dat op??? Nou, 
misschien toch maar eens toenadering zoeken met 
onze Renkumse vrienden van Volleytreffers: véél en 
goedkopere senioren en vrijwel géén jeugd!!! Plak dat 
aan elkaar en je krijgt een Groot-Renkumse club met 
teams op ALLE districtsniveaus !!!! Ik herinner me nog 
de eerste ‘snuffelsamenkomsten’, waarbij heus wel wat 
wederzijdse argwaan was, maar vooral begrip vanwege 
de mogelijkheden. Het verstand zegevierde en de FU-
SIE werd een feit. Een TOPSITUATIE voor volleybal-
lend Renkum, Heelsum, Doorwerth en Oosterbeek (+ 
nog de vele zwerftalenten….).
Een spannende tijd óók natuurlijk, want waar ga je 
trainen? Waar ga je competitie spelen? Hoe smelt je 
teams???? Vergeet niet dat Volleytreffers in De Rijnkom 
leefde en Duno in Doorwerth. Maar ook daar kwamen 
we uit. Nog even nieuw tenue, nieuwe naam……

Hans Griffioen leidde ons naar de verrassende kleuren-
combi GRIJS-ROOD ! Dat kenden we van geen enkele 
andere club!! Apart. En de naam?? Je mocht met ideeën 
komen. Ik herinner me mijn eigen Otébas. Vond ik 
slim, als afleiding van Hoog & Laag, Haut et Bas en dan 
plat….maar Huib Wetzel veroverde de meeste stemmen 
door als een volleerde stemmentrekker actie te voeren 
met zijn NUOVO. Jullie kennen het resultaat.
Het had ook nog een ander gevolg: stond ik eerst nog 
in m’n eigenste Duno-jack met maten aan de bar (John 
Hermsen, Willem van Walraven, Henri Jansen, George 
Overklift en zittend natuurlijk Henk Deering), ná de 
fusie in een grijs-rode trui –gebreid door Toos!!! – met 
Rob Baten, Toos, Lous Baten, Mees van Wijngaarden, 
Hans Grande en opnieuw Willem van Walraven. En ja, 
het glas wordt weer geheven door deze bestuurderen. 
Geheelonthouders waren we (en zijn we ) kennelijk 
niet. Enfin, we begonnen vol goede moed aan een 
momenteel dertigjarig bestaan. Vergeef me als ik niet 
al te diep op die dertig jaar kan ingaan, hoewel dat niet 
is (zoals K.P. suggereerde) omdat ik angst zou heb-
ben betrapt te kunnen worden op foutieve informatie, 
omdat velen van jullie deze periode óók meegemaakt 
hebben. Trouwens, het zijn toch MIJN memoires en 
een geheugen hoeft niet perse feilloos te zijn. Integen-
deel, als we soms aan de stamtafel oude herinneringen 
ophalen, dan is het duidelijk dat de romantiek van de 
vergane glorie met verve wordt opgepoetst. Er is dan 
op z’n minst sprake van lichte overdrijving of fraaiere 
inkleding van de feiten. Het zijn gewoon zoete herin-
neringen…..
  

Memoires Ad
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Graag had ik als geheugensteuntje nog mijn jubileum-
boek “25 jaar Nuovo” erbij gepakt. Dat had kunnen hel-
pen. Helaas tref ik het in huis nergens meer aan…….. 
Volgens Toos heb ik het uitgeleend ! Maar als dat zo is, 
weet ik echt niet meer aan WIE…. (daar heb je alweer 
dat slechte geheugen van deze oude man). Maarrrrrr-
rrr…. Mocht iemand ineens denken: “Oh ja, dat heb ik 
van Ad geleend..” laat het me dan snel weten en breng 
het terug. Misschien heb ik er dan nog wat aan voor 
deel 4. Maar sowieso een heerlijk naslagwerk voor de 
komende jaren!

Soit, ik probeer de draad weer op te pakken. De fusie 
heeft dus plaats gevonden en de sfeer in de nieuwe 
club was al snel prima. Zowel op maandag in sport-
hal Doorwerth als op donderdag in De Rijnkom werd 
door zeer vele teams (en ook door recreanten) min of 
meer fanatiek getraind. Wel gingen alle competitie-
wedstrijden naar de zaterdag in Doorwerth en daar 
kon het soms supervol zijn OP DE TRIBUNE….!! Daar 
kwam langzaam maar zeker de klad in en nu, bij het 3e 
lustrum is het helaas een stuk minder. Soms zit er bij 
de mini-training meer volk op de tribune, dan bij onze 
wedstrijden. Maar ja, inmiddels ben ik afgedaald naar 
de laagste herenklasse, dus……. Trouwens, dat ging 
snel, want al gauw speelde ik met Hans Grande, Mees 
van Wijngaarden, Arjan Stunneberg, Arjan Snijders 
(jazeker!!!), Hans Griffioen (van de kleuren) en Willem 
van Walraven in ????? Heren 4 of 5 .. Maar kampioenen 
kweken , dat ging gewoon door getuige de jongedames 
op onderstaande kampioensfoto en let ook even op 
mijn trui…. Naast mij Alexandra Schmöle en Hellen 
Bakker, voorste rij Reyka Lycklama, Karin van Zwieten, 
Mariëlle van Steenis, Lotje Beke en Nynke Hoekstra 
(met maar liefst 4 oud-leerlingen die de mini-opleiding 
hadden doorlopen!).
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Een van de aardigste foto's die de fusie goed illus-
treert is die van Heren 1 uit 1990, want de herkomst is

bovenste rij: V -D - V - D en onderste rij : V - D - V
- V V=Volleytreffers en D: Duno. Willem l(rap is de

Knappe trainer uit Wageningen en let op de snorren
en baarden. En.... zou Edo (nr. 1) lveer terugkeren bij
Heren 1??????

Bij de dames vooral veel import..... maar een schitte-

rend team, toen olv Joost Kanstein.

Eigen opleiding; Tonnie Huyger; Thea Vergeer,

Yvonne Sinke enAnita Wenting. Maar toegevoegd:

Jeanne van Poppef Ineke Barten, Anja Korenblik, Lies-
beth Renne (toen nog) en Petra Flius. We kenden zelfs

de functie van teambegeleider in de persor:n van (links)

Theo Lambers, w.at een luxell!

Ad Snijders
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Memoires van een volleyballer–deel 4

Tot nog toe was mijn volleybalhistorie een lange reeks 
van meestal vrolijke of op zijn minst aangename herin-
neringen. Het clubleven is daar ook –naast de sportieve 
inspanningen en ‘hoge doelen’- min of meer voor be-
doeld. Maar als je al zo lang meedraait kan het eigenlijk 
niet missen of er zijn ook minder prettige herinnerin-
gen. Je kunt bv. denken aan diverse blessures die langs 
komen. Gelukkig was ikzelf een mazzelaar, die het 
zelden overkwam. Ja, het puntje van mijn neus afsnij-
den met m’n eigen duimnagels, toen ik (te) fanatiek een 
blok demonstreerde aan m’n eerste Duno-leden. Tikkie 
belachelijk, nietwaar. Maar waar je sportend niet gauw 
bij stil staat is, dat óók het leven van iemand onver-
wacht eindig kan zijn. Ik herinner me at random bv. 
van onze recreanten namen als: Doortje van Kouterik, 
Joop van Zomeren (de pa van John), Piet Meijer, Jacob 
Hesseling. Misschien dan ‘oud’ , toch verrast de dood 
je nog.
Maar veel meer indruk, noem het schok, maakte het 
overlijden van Joost Kanstein op ons, zeker ook op mij: 
ik had jaren met Joost gespeeld en getraind, hij volgde 
me op als trainer van Dames 1, hij trouwde met Brigitte 
Gudde, onze vaste oppas in Renkum ooit en vanaf de 
jeugd doorgestroomd naar D1 en jonge moeder op het 
moment dat het hart van Joost het begaf. Hoe triest 
kan je het hebben?? De naam van Joost leeft daarom 
nog altijd voort in ons afsluitende beachtoernooi! En 
terecht dus. Maar hij was niet de enige wiens dood mij 
verraste. Ik speelde ooit ook met Bert Schut (clubblad), 
Hans Boer (brouwer…) en Hans Griffioen (clubkleuren 
Nuovo) en niet te vergeten mijn beste maatje Willem 
van Walraven. Bij de dames maakte op mij de meeste 
indruk het overlijden van Lia de Zoeten –véél te jong 
na borstkanker- en bv. Marijke v.d. Kraats, ooit een fan-
tastisch talent en dan eindigen in een depressie…. En 
het meest recent, dus vers in het geheugen, het afscheid 
van clubicoon Rini Brienen, nog zo opgewekt poserend 
op de omslag van ons jubileumboek van 5 jaar terug. 
Laten we hen allen, ook de niet-genoemden, gedenken 
bij ons 30-jarig jubileum. In elk geval wilde ik perse ook 
bij hen stilstaan. 

Na dit trieste intermezzo  besef ik des te meer hoe 
dankbaar ik mag zijn voor een 57-jarige volleyballoop-
baan op m’n 77-ste jaar…. Echt grote feesten vanwege 

een kampioenschap of zo kan ik me voor m’n eigen 
team nauwelijks herinneren. Volgens mij was dat in 
1998, toen we met H3 kampioen werden na twee zinde-
rende wedstrijden tegen Rhevo 1 uit Rhenen. De grap 
is zeker dat we TOEN al werden bestempeld als het 
oude-mannenteam…..!!!
Heel veel voldoening putte ik overigens wel uit het 
steeds doorgaan met het opleiden van jeugd en het 
regelmatig behalen van kampioenschappen met die 
diverse teams. Anderen LEREN volleyballen is óók 
een uitdaging. Jammer genoeg is het besef steeds meer 
gegroeid dat onze eigen club maar zelden kan en kon 
profiteren van al dat uitgegroeide talent.  Een echte reü-
nie zou tot verbazingwekkend sterke teams kunnen lei-
den. Maar helaas, de realiteit is anders en daar hebben 
we mee te leven. Zo leef ik nu –op bescheiden afstand 
– mee met het huidige bestuur, dat voor de moeilijke 
taak staat de naam van Nuovo in onze regio hoog te 
houden, op sportief gebied wel te verstaan.  Alle sterkte 
daarbij gewenst en bovendien ook de nodige wijsheid 
en het inzicht hoe met diversiteit om te gaan.

Maar…. laten we niet vergeten dat er een nieuw loot is 
ontsproten aan de Nuovo-boom: het beachvolleybal. 
Uiteindelijk hebben al die afsluitende zandtoernooien,  
vanaf het ongeschoonde  maar gratis zand van de fam. 
Van Oord t/m nu de eigen ‘zandbak’ bij de sportvelden 
op de Bilderberg, geleid tot een enthousiaste zomer-
tak!!! Persoonlijk heb ik niets tegen het lui in het zand 
liggen bij een aangenaam zonnetje, maar rennen en 
springen gaat me nu toch te ver. Uiteindelijk heb ik nu 
ook echt afscheid genomen van de wedstrijdsport in de 
zaal. Al zou ik het zelf niet gemerkt hebben, dan waren 
de hints van m’n teamgenoten daartoe voldoende.
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Flitscolumn

“Hey Hoppa!” is de yell die ik het meest 
hoor in het volleybal. Waar de mini’s 
af en toe nog creatief zijn met fruit en 
frisdrank, valt er bij de oudere teams 
weinig variatie te bekennen. Wordt het 
niet eens tijd voor wat anders? “Hey HOE!” stelde de 
coach voor. “Troetelbeertjes: Straal!” hoorde ik tus-
sendoor voorbijkomen. Maar we kunnen natuurlijk 
ook gaan voor iets echt nieuws, zoals een haka, uit het 
Nieuw Zeelandse rugby. Ik denk dat we de tegenstan-
der er in ieder geval mee afschrikken...

Groetjes, 
Suzan.

Tja, en dan mag ik dus tot slot met vreugde terugden-
ken aan dat afscheid. Het zou gewoon m’n laatste potje 
geweest zijn tegen Invicta 3 na een verder wisselvallig 
seizoen. Maar het werd een onverwacht superleuke er-
varing. Dat kwam echt niet alleen omdat ik een gezond 
aandeel kon hebben in de met 4-0 gewonnen wedstrijd 
(maar wel lekker), het kwam vooral door de geweldige 
belangstelling op de tribune, door het meeleven bij de 
wedstrijd en het ovationele applaus na de publiekswis-
sel. Ik ben een emotioneel mens, tegenwoordig dus ook 
geneigd tot snel janken….. , maar hierdoor kon ik al-
leen maar lachend alle toejuichingen gezang en applaus 
accepteren. Gewoon TE GEK en onvergetelijk voor mij. 
Dan ook nog de lovende woorden van een voorzitter, 
een bronzen bondsspeld (maar ik bezat al een gouden 
speld als scheidsrechter…) van de Nevobo en als slot 
een reuze gezellige maaltijd in de kantine. Enne, oh ja, 
vergeet niet dat er achter de volleyballer Ad nog een 
onmisbare ex-volleybalster Toos zat….. 

Punt. Uit. Ad

Memoires Ad
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