
 

 

 

 

Volleybalproject weer een succes!       
 

 

Zaterdag 31 maart was het afsluitende toernooi van een aantal weken actief volleyballen in de 

sporthal in Dreumel. Er was weer net als voorgaande jaren door volleybal vereniging Touché gymles 

gegeven in de sporthal. De lessen zijn gegeven aan de groepen 4 van de basisscholen uit Wamel, 

Dreumel, Alphen en Heerewaarden. 

De eerste dag waren helaas niet alle scholen aanwezig, dit door de staking van de leerkrachten. Maar 

de scholen die wel door de bus gehaald werden, geregeld door personenvervoer Maas en Waal, 

kregen een erg leuke les. Daar zorgde Hanneke, een trainster van de Nevobo, wel weer voor. 

De tweede les werd er geoefend voor het toernooi, de spelregels werden uitgelegd en het draaien 

werd goed geoefend. Dit was ook te zien op het toernooi. 

Zaterdag waren er 42 kinderen in de sporthal, van alle scholen 2 teams, die lieten zien wat ze geleerd 

hadden.  Dat ze veel geleerd hadden was te zien tijdens de wedstrijden omdat het verschil onderling 

erg klein was. 

Aan het einde van de middag was er dan ook een spannende finale tussen de Oversteek 2 en 

Tweedstromenschool 1. Het ging steeds gelijk op door goed gooien en vangen. Er werd ook slim 

gekeken door sommige kinderen. De Tweestromenschool won de wedstrijd met 2-1. 

Na de finale werden de prijzen uitgereikt door de voorzitter van Touché en wethouder Ko Wassink. 

Iedereen kreeg een rugzak en de nummer 1 een paasattentie omdat de medailles er door een foutje 

niet waren. Die worden nog uitgereikt op school. 

De kinderen die willen kunnen nu mee gaan trainen bij Touché op dinsdag van 15.45 uur tot 17.00 

uur. Voor meer informatie kan er een mail naar Tanja, twakverm@hetnet.nl. 

Het project was weer een groot succes, veel kinderen zijn actief geweest , ook door de samenwerking 

met Actief Maas en Waal en alle hulp tijdens de lessen en het toernooi. 
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