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GEMEENTE NEDER-BETUWE & GEMEENTE BUREN

Heb je ideeën over leuke side-events? Of wil je deel uitmaken van deze uitgebreide
aanvoerderspoule? Dat kan! Stuur je idee of je aanbod naar wk2022@nederbetuwe.nl

NATIONALE DIABETES CHALLENGE
DOOR: GEMEENTE NEDER-BETUWE EN GEMEENTE BUREN
Nationale Diabetes Challenge (NDC) Lienden/Ommeren
Vanaf woensdag 1 juni loopt er wekelijks om 16.00 uur een (wandel)groep in Lienden. Zij doen mee aan de
Nationale Diabetes Challenge (NDC). Jij kan ook mee doen! Wandel tijdens de NDC wekelijks samen vanuit het
Koningin Beatrixplein 8 in Lienden naar een goede gezondheid. Verschillende betrokken partners leren je meer
over bewegen, welzijn en een gezonde leefstijl. Voor degene die het leuk vinden kan de Nationale Diabetes
Challenge worden afgesloten met een groot festival tijdens het WK Volleybal voor Vrouwen (eind
september/oktober). Wil je ook samen met mensen uit de buurt een (eerste) stap zetten naar een betere
gezondheid? Meedoen is gratis! Meld je aan via de website https://www.nationalediabeteschallenge.nl.
Nationale Diabetes Challenge (NDC) Opheusden
Ook in Opheusden wordt er gewandeld tijdens de Nationale Diabetes Challenges. Vanaf 30 mei wandelt er
wekelijks om 10.00 uur een enthousiaste (wandel)groep vanuit de Reigerhof in Opheusden. Wil je ook samen met
mensen uit de buurt een (eerste) stap zetten naar een betere gezondheid? Ga naar Nieuwsoverzicht - Gemeente
Neder-Betuwe (nederbetuwe.nl) voor meer informatie.
Let op! kies voor de juiste locatie waar je wilt wandelen (Lienden-Ommeren of Opheusden). Heb je hulp nodig bij het
invullen? Neem dan contact op met Henny Kerkstra (POH huisartsenpraktijk Lienden, 0344-601220) of Astrid Baars
(POH huisartsenpraktijk Ommeren, 0344-601250).
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V1. Uit maximaal hoeveel spelers mag een
volleybalteam bestaan?
V2. Wanneer is zitvolleybal officieel onderdeel
geworden van de Paralympische Spelen?
V3. Hoe heet een perfect zwevende opslag bij
volleybal?
Float opslag
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MAAK KENNIS MET...
OMNISPORT VERENIGING OLYMPIA (OCHTEN)
DOOR: MARK VAN ELDIK (TRAINER DAMES 1)
Binnen Omnisportvereniging SV Olympia uit Ochten wordt fanatiek gevolleybald! Volgend jaar viert de club haar
80-jarig jubileum. De dames spelen, onder leiding van Mark van Eldik, al geruime tijd volleybal binnen de
vereniging. Jaren geleden nog actief in de Nevobo competitie, tegenwoordig spelen ze met een leuke groep
enthousiaste dames in de RecVol competitie van Maas en Waal. De RecVol is een regionale, recreatieve
competitie waar ongeveer 60 teams in uitkomen. Een competitie met verschillende klasses voor heren-, damesen gemengde teams. Het damesteam van Olympia komt uit in de B-klasse en zijn het seizoen voor corona
2018/2019 in deze competitie kampioen geworden. Een teamprestatie waar we trots op zijn!
Wat hebben wij als volleybal liefhebbers gemeen met het WK volleybal?
Om te beginnen hebben we dezelfde passie voor de sport en speelt een ieder op de top van zijn kunnen.
Dat het niveau van de dames op het WK wel iets hoger ligt dan het niveau wat wij spelen, maakt de wil en de strijd
om iedere wedstrijd te willen winnen er niet minder om.
Op zoek naar nieuwe leden!
Helaas is er de afgelopen twee jaar weinig gebeurd in competitie
verband vanwege de wereldwijde Corona pandemie. Maar we
hebben er zin in om het nieuwe seizoen weer fris te starten!
Toch zijn wij nog steeds opzoek naar enthousiaste dames die het
spelletje graag willen spelen of leren zodat we in de toekomst
mogelijk weer kunnen uitbreiden naar twee damesteams.
Ben je enthousiast geworden? Of heb je interesse? Kom eens een
kijkje nemen of doe mee bij onze gezellige vereniging in Ochten.
Foto gemaakt door: Martin Sahalessy, 75 jarig bestaan Olympia Ochten

Wij trainen met de Dames onder leiding van Ronnie Papilaja en Mark van Eldik op woensdagavond tussen 19.30
en 22.30 uur. De tijden wisselen soms met de heren teams die ook op de woensdagavond trainen, en ook zij
kunnen altijd nieuwe spelers gebruiken.
Contact opnemen kan ook via markvaneldik14@gmail.com.
Met sportieve groet,
Mark van Eldik
Coach. Olympia Dames 1

Wil jij jouw volleybalvereniging in de
spotlight zetten? Stuur een mail naar
wk2022@nederbetuwe.nl

MAAK KENNIS MET... PETER DE JONG
DOOR: PETER DE JONG
Op het WK Volleybal Vrouwen 2022 beschikt elk land over een teambegeleider (TLO),
aangewezen vanuit de hostgemeente. Voor Neder-Betuwe en Buren heeft Peter de
Jong de eervolle taak om het Italiaanse team te mogen begeleiden. Peter is
woonachtig in Kesteren en is naast zijn werkzaamheden als TLO bezig als secretaris
en barvrijwilliger van Ons Dorpshuis en bijrijder bij de Swobrik in Kesteren.
"Mijn interesse in volleybal kwam toen een nicht ging spelen bij Eurosped in
Vroomshoop. Ik heb veel thuiswedstrijden bezocht" zo verteld Peter.
"Mijn rol tijdens het WK Volleybal Vrouwen is het begeleiden van het Italiaanse team,
iets waar ik enorm naar uitkijk. Organiseren is mijn grootste hobby. Ik hoop dat de
inwoners/bedrijven in Buren en Neder-Betuwe zich inzetten om het Italiaanse team het
gevoel te geven dat ze hier thuis en welkom zijn. In al die jaren als TLO ben ik blij van
binnen als Nederland wint. Maar ik zal dat als begeleider van een buitenlands team
nooit uiten. Ik ben immers hun begeleider."

Peter de Jong

