
Een kwart eeuw Volleybal in Almen. 
 
Nadat er in Almen een grotere sportzaal was gebouwd, is er in 1975 een afdeling 
volleybal aan de zaalsportvereniging ATTC toegevoegd. 
In eerste instantie werden alleen mensen met een sociaal -of economische binding  
met Almen toegestaan lid te worden. 
Dit leverde toch maar liefst 76 leden op en het toenmalige bestuur bestond uit 4 
mensen met als voorzitter Gerard van Leeuwen. 
In 1976 werd meteen ook gestart met de organisatie van het stratenvolleybaltoernooi 
met in 1979 43 deelnemende teams. 
  
Spoedig bleek er behoefte aan een eigen clubblad, dat eerst VN (volleybalnieuws) 
heette, maar later de naam “SMASH” kreeg en nu nog altijd bestaat. 
“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” is een oud en waar gezegde en vandaar 
waarschijnlijk dat Gerda van Leeuwen in 1980 met minivolleybal voor kinderen van 8 
tot 12 jaar begon. 
Daardoor kwam er een jeugdcommissielid en meteen daarna ook een recreantenlid 
in het bestuur. Hiermee werd het bestuur, toen onder voorzitterschap van Martin 
Lourens, dus groter. 
In de „80 er jaren hadden we een zeer prestigieuze trainer, die een technische 
commissie in het leven riep, Het bestuur werd weer uitgebreid met een persoon.   
Ook werd toen het eerste  familienachtvolleybaltoernooi georganiseerd. 
 
In 1975 opgericht: dus in 1985 werd het 10 jarig bestaan gevierd met een buffet en 
een ware Sinterklaas en 2½ jaar later het zilveren jubileum in “de Aanleg”. 
Nadat Hetty Roessink voor 1 jaar de voorzittershamer overgenomen had van Martin 
Lourens werd Herman Westendorp op 1-1-1987 de nieuwe voorzitter. 
Dit was meteen een topjaar met maar liefst 11 teams in de prestatiecompetitie en 4 
teams in de recreatiecompetitie. Door ruimtegebrek moest een team op 
zaterdagmiddag telkens zijn thuiswedstrijd in Harfsen spelen. Ook nam in dit jaar de 
scheidsrechtercoördinator zitting in het bestuur,  waardoor het aantal bestuursleden 
(tot op heden) op 7 kwam.  
1987 was ook het jaar waarin voor het eerst kledingsponsors hun intrede deden 
binnen de volleybal; hoewel de fa. Klaassen al jaren elk seizoen een wedstrijdbal 
schonk en voor elke nieuw gediplomeerde scheidsrechter een fluitje. 
De firma Pladdet schonk aan het eerste herenteam trainingspakken en de firma 
Kruissink wilde iets voor de jeugd doen en schonk aan alle jeugdleden een 
sweatshirt. 
René van Hees ontwierp in 1989 een eigen  “VC Almen” wedstrijdshirt voor de 
minileden. 
Dit idee viel niet helemaal in goede aarde bij het hoofdbestuur van de ATTC  
vanwege het idee 1 vereniging te zijn met 1 naam en dit was dan ook het begin van 
een procedure, die eindigde in 1991 toen onze omnivereniging Ovéra ging heten. 
 
Een grote verandering voor de scheidsrechters, hoewel we hier nooit gebrek aan 
hadden, was het invoeren van het begrip “thuisfluiter”. 
Dit zijn scheidsrechters die, anders dan voorheen, in hun eigen thuiszaal de 
wedstrijden van eigen verenigingsteams fluiten. Dit leverde ons nog meer fluiters op. 
 



Het ledenaantal begin jaren „90 schommelde rond de 130 en met een gedeelte 
hiervan vierden we in “Ons Huis” het 15 jarig bestaan. 
30 mei 1992 was een heugelijke dag, want op deze datum stak de firma Pladdet de 
gehele vereniging voor de eerste keer in een nieuw wedstrijdshirt. Ook werd Louise 
de Kruyf op deze dag voorzitter. 
Gedurende haar ambtsperiode is het idee ontstaan om op de zandafgraving nabij het 
Twenthekanaal elk jaar op vaderdag een beachvolleybaltoernooi te organiseren, 
waaraan telkens ca. 100 teams mee kunnen doen. De eerste keer werd ook het 20 
jarig bestaan v.d. afdeling volleybal hieraan gekoppeld. 
Qua niveau is Ovéra  nooit een hoogvlieger geweest. Er waren wel kampioenen op 
zijn tijd en bij de prestatiecompetitie  is ooit de 1e klas gehaald. Toch is ons jongens 
A team (16-18 jaar) in 1994 kampioen van het district geworden en mocht toen in  
Friesland strijden in de voorrondes om het kampioenschap van Nederland.  
 
In  1998 werd een plan, bedacht door de NeVoBo, ten uitvoer gebracht. Het aantal 
districten werd namelijk verkleind  van 24 naar 8. We waren eerst lid van het kleine 
district “IJsselstreek “. Na de herindeling werden we lid van de grote regio met de 
naam ”OOST.” 
 
Door de jaren heen zijn er natuurlijk ook diverse acties geweest om de nodige 
financiën te regelen, b.v. de jaarlijks terugkerende speculaasactie, de oliebollenactie 
en de lege flessen ophaalactie, welke altijd van harte ondersteund werden door de 
Almense middenstand. 
Ook zijn er activiteiten ontwikkeld en tijdelijk weer verdwenen b.v. het “ballen “ 
Wat wel gebleven is, is het jeugdvolleybalkamp. 
 
Een leuk detail om te vermelden is, dat de algemene technische ontwikkeling 
zich ook openbaart in de verwerking van de notulen van een vergadering. 
Werden deze eerst in een dik schrift geschreven en voorgelezen op de 
vergaderingen; later werden ze getypt op de typemachine, uitgeknipt en ingeplakt in 
datzelfde dikke schrift. Nu worden ze op de computer getypt, uitgeprint en vervolgens 
gekopieerd. Hoe lang duurt het nog tot de secretaris na een vergadering de notulen 
via e-mail verspreidt?  Hij hoeft dan de deur niet meer uit. Binnen afzienbare tijd 
kunnen we misschien thuis, vanachter de computer vergaderen, maar of dat ook 
gezellig is ….? 
 
Op dit moment  (1999) is Klaas van Proosdij voorzitter. 
Het bestuur is 2 keer zo groot als in het begin, er zijn verschillende commissies in het 
leven geroepen, het ledenaantal is behoorlijk stabiel, en toch blijft de hoeveelheid 
werk voor ieder kaderlid onveranderd veel. 
We hebben het seizoen 1998/99 afgesloten met een buffet vanwege het 25 jarig 
bestaan en zijn  het nieuwe seizoen (1999 /2000)  begonnen  met ca. 100 leden in 
een geheel gerenoveerde sporthal, waarin we nog jaren hopen te volleyballen. 
 
 
 
      Janny Westendorp-Brinkman 


