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http://volleybal.absbathmen.nl 

Groot nieuws rond de scheidslijn van het indoor- en  het beachvolleybal. 
Voormalig zaalinternational Manon Nummerdor-Flier kiest op 32-jarige 
leeftijd voor het strand en wordt de nieuwe partner van Marleen van Iersel. 

Nummerdor-Flier was jarenlang de blikvanger van Oranje en werd in de afgelo-
pen zomer moeder. Met haar keuze voor het beachvolleybal volgt ze haar man 
Reinder Nummerdor, die drie keer aan de Olympische Spelen deelnam als     
beachvolleyballer en ook international was in de zaal. 

Nederlands bekendste volleybalster wordt dus de nieuwe partner van Marleen 
van Iersel. Zij speelde de afgelopen jaren met Madelein Meppelink. Dit duo werd in 2014 Euro-
pees kampioen en slaagde er tijdens de Olympische Spelen van Rio de Janeiro niet in om de 
kwartfinale te bereiken. 

Nummerdor-Flier speelde 430 interlands in de zaal, maar haalde nog nooit de Olympische Spe-
len. De kans bestaat nu dat ze dat als beachvolleybalster wel gaat doen, maar eerst zal moeten 
blijken hoe het ‘strandleven’ haar bevalt. Het lijkt er op dat ze het spel twee-tegen-twee goed 
kan gaan beheersen, want in de zaal was ze altijd opmerkelijk allround. 
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Jeugd 

Wij zijn het team ABS N3.2 (niveau 3 team 2). dit team bestaat uit: 

Fay de Fretes, Faya Denneboom, Naomie Udes, Elin Oosterveld, Linn Bekendam en Bart Dieker-
hof 

Wij krijgen training van Jolanda Sybom. Ook Thijs Koeslag zit in ons team, maar hij train nog al-
leen. Nanda Diekerhof is onze coach. Maar niet alleen zij, ook een van de ouders staat langs de 
kant om te helpen. Meestal aan de andere kant van het veld. 

Met de wedstrijden hebben we veel plezier, vooral als we ook pauzes tussendoor hebben. Dan 
spelen en rennen we veel. Dit is ook wel handig voor alle papa’s en mama’s, dan kunnen ze een 
beetje bijkletsen. De wedstrijden waren in het begin nog moeilijk: toetsen- vangen en over het 
net gooien …… oja en dan ook nog doordraaien. Als je een fout maakt moet je er uit. En door te 
toetsen en te vangen mag er weer een speler in. We mogen de eerste bal niet bovenhands spe-
len en we moeten ook opslaan. We krijgen een punt als het veld van de tegenstander helemaal 
leeg is. Best lastig hoor dat niveau 3. 

Op de derde ochtend met wedstrijden kwamen we erachter dat we het al heel goed kunnen. We 
hebben zelfs een wedstrijd gewonnen en een gelijk gespeeld. Maar het allerbelangrijkste: het 
toetsen-vangen-gooien ging heel goed. We hadden rally’s van wel 10 x achter elkaar over het 
net. 

Meestal hebben we wel een knuffel mee die mee mag doen met onze yell: “hup hup hup, we 
winnen de cup, yeah”. We zullen dit jaar nog 2 wedstrijdochtenden hebben. 19 november in de 
Scheg in Deventer en 10 december bij ons thuis in Bathmen. We hopen dan weer veel publiek te 
ontvangen.  

Veel groetjes team 3.2 



Mini nieuws 

 

Op maandag 31 oktober heb ik me voorgesteld aan de ouders van de mini’s als technisch          
coördinator mini’s. Ik heb in een notendop verteld wat de afdeling volleybal dit jaar van plan is. 
Dat de teamindeling een gepuzzel is en welke gedragsregels we graag zien bij onze afdeling. Het 
meest belangrijke is dat iedereen de trainers en mij weten te vinden als er iets is. We kunnen niet 
alles oplossen, maar door samen met ouders te overleggen komen we een heel eind. 

 Ik heb me vrijwillig aangemeld als contactpersoon van de mini’s. Ik ben trainer van het team van 
mijn dochter Sophie die in 4.3 zit. Verder ben ik coach van het team van mijn zoon Bart, die zit in 
3.2. Ik zelf ben gestart met volleyballen toen ik 12 jaar was. Op mijn vijftiende gaf ik al training 
aan de mini’s van Terwolde. Training geven heb ik tot mijn 25ste gedaan, altijd mini’s en jeugd op 
het laatst bij DeVolCo ’88. Nu mijn eigen kinderen op volleybal zitten en omdat er een tekort aan 
trainers is bij ABS heb ik mijn trainingspak weer aangetrokken. Omdat ik bij DeVolCo prettig ge-
traind heb met een duidelijk beleid en een doorgaande lijn in het volleyballen leek het mij een 
idee om dit bij ABS ook in te voeren. Dit vond het bestuur een goed plan en daarom ben ik, sa-
men met de jeugd coördinator Piet Voogd een trainersschema aan het schrijven. Het moet een 
schema worden waar alle trainers mee overweg kunnen. Het streven is om dit schema in januari 
te introduceren. De kinderen zullen dit waarschijnlijk in eerste instantie niet eens door hebben. 

 Mochten er vragen en/ of opmerkingen zijn of is er iets wat u wilt bespreken omdat dit u dwars 
zit, dan hoor ik dat graag. Mocht het een algemene vraag zijn over de vereniging, dan verzoek ik u 
om contact op te nemen met de TC, zie voor alle gegevens het uitgedeelde blad: Achter het Net 
(informatiebulletin ABS-volleybal seizoen 2016-2017). 

  

Groeten Nanda Diekerhof 

nsijbrand@home.nl 

06 21843714 

Aanwezig in de zaal op maandag van 16.15 – 17.40 uur 
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●Slijterij 
●Partykelder 
●Verhuur 
●Catering 
 

‘t Bockje 

Bathmen 
 

 

Hét Café Braakhekke Bouwbedrijf Kerkdijk 

van Welbergen 

Bubbels te Riele Olie  

‘t Bockje Wesseling Bronsvoord Kinderopvang Bathmen 

Bakkerij Philips                                                     Amigo Bathmen Garage Leijenaar 

Zaterdag 29 oktober speelden we in Heeten. Ymre was niet mee, dat was jammer, maar toch 
hebben we 2 keer gelijk gespeeld. Ook hebben we verloren. Maar we hebben wel lol ge-
maakt. De derde wedstrijd zaten we de hele tijd te zingen: “doe je linker hand omhoog, doe 
je rechterhand omhoog, van links naar rechts, van links naar rechts en klap-
pen……..  klappen”. Dat deden we tijdens onze eigen opslag. 

  

Groeten Sophie Anne Diekerhof 

Team 4.3 

http://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/CKL9H13 

 

Kijk ook eens op bovenstaande link om te zien hoe de teams van ABS het doen in de competitie. 

 

H1: 5e in de promotieklasse 

H2: 10e in de derde klasse 

H3: 6e in de derde klasse 

D1: 4e in de tweede klasse 

D2: 8e in de tweede klasse 

D3: 10e in de tweede klasse 

D4: 5e in de vierde klasse 

MB1: 10e in 2e klasse 

MC1: 7e in 3e klasse 

 

http://www.bockje.nl/
http://www.bockje.nl
http://www.bockje.nl
http://www.hetcafebraakhekke.nl/
http://www.teriele-olie.nl/

