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Nieuw seizoen in zicht 

Het nieuwe seizoen is nog niet begonnen en de 

nieuwe datum voor het CMV toernooi is alweer 

bekend: 17 januari 2016! Noteer dit alvast in je 

agenda zodat we er, net als voorgaande jaren, 

weer een groot succes van kunnen maken. 

  

De afgelopen drie jaar hebben wij het toernooi 

met veel plezier georganiseerd maar omdat wij na 

dit seizoen gestopt zijn met volleyballen, willen wij 

het stokje overdragen aan een nieuw te vormen 

commissie voor het CMV-toernooi. In die drie jaar 

hebben we een gedetailleerd draaiboek samenge-

steld waar gebruik van kan worden gemaakt. De 

voorbereidingen voor het toernooi starten in  

 

 

 

 

 

september/oktober en je trekt daarin ook op met 

de CMV-commissie.   

Mocht je interesse hebben, dan kun je dit kenbaar 

maken bij het bestuur. Ouders zijn uiteraard ook 

van harte welkom! Hopelijk blijft dit mooie toer-

nooi nog vele jaren bestaan. 

  

Groeten, 

Louise, Inge en Nadine 

Vervanging CMV-commissie 

 Recreatie coördinator              

Vind jij het belangrijk dat bij de 

recreatie afdeling alles soepel 

verloopt en zou je daar een 

coördinerende rol in willen 

spelen? 

Meld je dan aan bij 

voorzitter@dkjo.nl      

 

Hoewel we het erg jammer vinden dat er een aan-

tal leden zijn gestopt, mogen we ook weer een 

aantal nieuwe leden verwelkomen. Leden van vv 

Skandia uit Geldrop, gaan onder de naam én in de 

kleuren van DKJO volleyballen. 

Ook zijn we erg blij met een aantal nieuwe shirt-

sponsors voor de komende vier jaar! 

Daarnaast komt het jeugdkamp al snel in zicht en 

zijn de eerste competitieschema’s al rond.  

Kortom, weer een aantal zaken om naar uit te 

kijken…….maar eerst lekker genieten van jullie 

vakantie!  

Tot de 31e allemaal! 
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In 1979 werd in de wijk Skandia door een aan-

tal enthousiaste wijkbewoners de wijkvereni-

ging Stichting voor SamenlevingsOpbouw Skan-

dia opgericht. 

De wijkvereniging kende een uitgebreide com-

binatie van werkgroepen, die zich bezig hielden 

met activiteiten voor kinderen, voor opgroei-

ende jeugd en voor volwassenen. Ook een 

aantal sportieve groepjes hielden zich recrea-

tief bezig met sporten als badminton, zaalvoet-

bal, tafeltennis en vanaf het begin ook met 

volleybal. 

Bij het volleybal speelde vanaf 1985 het com-

petitie element een rol, doordat de heren mee 

gingen spelen in de recreatie competitie. In 

1988 volgden de dames dat voorbeeld. 

Sindsdien heeft Skandia met maximaal 2 heren- 

en 2 damesteams en minimaal met 1 van elk in 

de competitie meegespeeld, waarbij het succes 

even wisselend was als de groep spelers. 

Door het wegvallen van een aantal spelers en 

door gebrek aan nieuw bloed is voor de heren 

aan het eind van dit seizoen het doek gevallen. 

De overgebleven heren spelen komend sei-

zoen elders. 

Ook bij de dames dreigde een soortgelijke 

situatie te ontstaan en daarom is besloten te 

kijken of samenwerking met een andere ver-

eniging mogelijk was. 

Om toch een beetje in de eigen gemeente te 

blijven, is contact gezocht met DKJO uit Mier-

lo, waar we met open armen onthaald zijn. 

Komend seizoen, dat op 2 september weer 

begint, zal er daarom geen team meer actief 

zijn onder de naam Skandia, maar zal het over-

gebleven team spelen onder de naam en in de 

kleuren van DKJO. 

Betekent dat weer minder mogelijkheden in 

Geldrop? We hopen het niet. 

Dit zou juist een stimulans kunnen zijn voor 

een ommekeer in Geldrop. 

Het probleem in Geldrop was, dat instroom 

alleen mogelijk was op bepaalde niveaus, juist 

door het geringe aantal teams. 

Door onderdeel uit te maken van een bloeien-

de vereniging met veel jeugd, maar ook met 

teams voor volwassenen op verschillende ni-

veaus, wordt de mogelijkheid, om op niveau in 

te stromen en om vanaf zeer jonge leeftijd 

steeds door te stromen naar een passend ni-

veau, veel groter. 

We verdwijnen overigens nog niet helemaal uit 

Geldrop, omdat het damesteam de trainingen 

blijft houden in het Strabrecht college. 

Met deze stappen hopen we nog een deel van 

ons volleybal in Geldrop te behouden en daar-

mee ook een aanzet te kunnen geven aan een 

nieuwe groei. 

 

Cor van Loon, 

Ex-coördinator Skandia volleybal en nu lid van 

DKJO.   

 

 

Maandag 14 september:  Heren NeVoBo 1 (Min. 4 personen) 

Maandag 2 november:    Heren Recr. 1 

Maandag 9 november:     Heren Recr. 1 

 

Een stukje volleybal geschiedenis verdwijnt uit Geldrop 
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Voorlopige zaalindeling 2015-2016 
 

 

 
       

        

   Hal maandag    zaal maandag (halve zaal)  

        

19.00            19.00 

 JC1 MB1 CMV  CMV    

            20.00 

20.30           

 HR1 DR1 DR3     

 trainen trainen 
trainen/
wedstrijd     

22.00        

        

   Hal woensdag      Zaal zaterdag   

        

18.00 MINI MINI MINI 18.00 9.30    

 CMV CMV CMV   MB1  

         wedstrijd  

19.30 JC1 MB1 DR2 19.30     

     
trainen/

wedstrijd  11.30    

20.30         JC1  

 HR1/Scandia DR1   21.00  wedstrijd  

 wedstrijd trainen/wedstrijd NH1      

22.00      13.30   

    22.30    

        

        

* 
Indien HR1 geen wedstrijd heeft op woensdag, traint NH1 om 20.30 uur. Anders om 
21.00 uur.  

* Het voortbestaan van Dames recreatie 2 en 3 is nog onzeker. De indeling is dus onder voorbehoud.  

 Er kunnen nog dingen wijzigen      
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Nieuwe shirtsponsors 2015-2016 
De sponsorcommissie heeft 

voor de komende vier jaren 

een aantal bedrijven kunnen 

contracteren als shirtsponsor! 

De herenteams zullen worden 

gesponsord door: 

 de Fa. Malex Automove  

 Partycentrum De Mona 

De damesteams en de compe-

titie spelende meisjesteams 

zullen worden gesponsord 

door;  

 Viega, sanitair en CV-

systemen, 

 Van Heeswijk meubelen  

 A. Raaijmakers autogarage  

 Fietsenzaak Ad van Lies-

hout 

 Rob Teller autobanden 

De nieuwe sponsors stellen 

zich in de nieuwsbrief een 

keertje voor. Ad ‘trapt’ af … 

Via deze weg willen we de  

nieuwe sponsors alvast harte-

lijk danken voor hun steun 

aan onze club!  

...en de sponsorcommissie 

voor dit geweldige resultaat!  
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Sanitair-en CV-systemen 


