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Organisatie 
lentedag 2019 

Boven van links naar rechts: 
Jeroen, Lieke, Jolanda en Lucien

Midden: Annaliese en Mineke
Onder: Anja en Adriaan

Colofon:
Vereniging:    Liever Sportiever
Vormgeving cover:   Eva Schuurman
Vormgeving binnenwerk: Eva Schuurman



Hallo sportvrienden, 

Welkom terug op ons jaarlijkse lentevolleybaltoernooi. 

Dit jaar is het een bijzonder jaar want Liever Sportiever bestaat al 30 jaar.  
Dat vind je terug in onze thema “Parel”.  
De lentecomissie is hier hard mee bezig geweest om een goede vorm te zoeken dat 
bij het 30 jarig bestaan hoort, dit is het symbool parel geworden. 
Op het logo staat een schelp met een parel in de vorm van een volleybal afgebeeld. 
Parel heeft de kleur ivoor, kleur van het 30 jarig jubileum logo. 
Parel staat ook voor onze handen want zonder onze handen kunnen we niet 
wapperen/gebaren, toch!? 
Laten we deze dag in de sporthal lekker veel wapperen en onze handen bewegen!!  

Alle teams hebben bij het aanmelden leuke presentjes gekregen, deze staan in het 
teken van het thema. We hopen dat ze er blij mee zijn. 

Ook is er aandacht voor de kleintjes, kinderen en tieners. Voor hen zijn er volop 
activiteiten bedacht. Deze activiteiten vinden plaats in hal 4, voor kleintjes een 
kinderhoek en voor kinderen ook een sportinstuif. 

Zonder de vrijwilligers is er geen lentedag, geen kinderhoek, geen sportinstuif, geen 
volleybal. Hartelijk dank hiervoor vrijwilligers!. 
 
Dit evenement is mede mogelijk gemaakt door subsidie’s van Fonds Gehandicapten 
Sport en Gemeente Arnhem. Tevens willen wij ook de sponsors/adverteerders, die 
vermeld staan bij de colofon op de pagina links, zoals, TCKI, Werkpad en andere 

S’avonds is er een gezellige avond vol met lekker eten, drinken en wapperende 
handen bij het wereldrestaurant Atlantis in Arnhem.  
Je kunt nog steeds opgeven vandaag (onder voorbehoud). 

Zonder jullie was dit ook niet alles gebeurd, geen wapperende handen, geen Parel. 
Dank voor jullie trouw in de afgelopen 30 jaren. 
Laten er nog meer mooie volleybal jaren bij komen in de toekomst. 

dat jullie er plezier van hebben. Als jullie genieten, genieten we ook!  
 

Met Liever Sportiever Groeten, 

Annaliese, Anja, Jolanda, Lieke, Mineke, Adriaan, Lucien en Jeroen 



Programma

Op zaterdag 16 maart 2019 zal het jaarlijkse volleybaltoernooi van Liever Sportiever 
worden georganiseerd in het sportcentrum “Valkenhuizen”, Beukenlaan 15, Arnhem.

Voor kinderen van 3-12 jaar is er een kinderspeelhoek aanwezig en ook organiseren 
we dit jaar weer een sportinstuif voor de iets oudere kinderen, meer info over de 
kinderhoek/sportinstuif, zie verder in het boekje.

Tevens is er ook een (doven) EHBO post aanwezig (zie plattegrond). 
Meer informatie (+ tips) over de EHBO vind je verder in het boekje.

Zaterdag 16 maart 2019

08.30 uur KANTINE OPEN, betaling via munten  

08.45 uur  Aanmelden teams; alle deelnemende teams dienen zich te melden 
bij de balie bij de ingang. Kom aub een half uur van tevoren 
voor de betreffende wedstrijden die gespeeld worden.

09.30 uur  Aanvang van de wedstrijden
10.00 uur           Kinderspeelhoek en Sportinstuif in hal 4(open tot 16.00 uur)

17.30 uur  Rond deze tijd zal het toernooi afgelopen zijn

17.45 uur Prijsuitreiking, in hal 1 voor de tribune

Informatie over het toernooi: tot en met vrijdag 15 maart tot 20.00 uur!!
Via email: lentetoernooi@lieversportiever.nl. Voor vragen op de dag zelf, 
Kunt u sms’en of whatsappen naar het volgende nr: 06-43009933 
Of spreek ons (organisatie – in zwarte shirts) aan. 
Jullie kunnen ons ook volgen via de Facebook en Instagram. (onder voorbehoud)



Wedstrijdreglement
algemene info: 

Aanvoerder/contactpersoon:

Bij aankomst in het sportcentrum wordt de aanvoerder of contactpersoon verzocht 
zich te melden bij de wedstrijdleiding bij binnenkomst. (ingang meteen rechts)
 

het recreatievolleybal van de NeVoBo met minimaal twee dames in de opstelling.
Een speler mag zijn voet gebruiken, als de bal te laag komt, dit mag maar 1 x 
gebeuren. Dus niet voet naar voet in eigen team.   
Een achterspeler mag niet over de aanvalslijn smashen, alleen in de lucht wel. 
Een poulewedstrijd duurt 17 minuten en bestaat uit 1 set.

De time-outs zijn niet toegestaan, wel wisselen tijdens de opslag beurt. 

Puntentelling 

Wedstrijdpunten:
Voor elke gewonnen set 2 punten

Verloren set   0 punt

Komt een team niet opdagen, of 5 minuten te laat,  
dan wint het andere team met 2 punten (0-25)
 
Elke wedstrijd bestaat uit 1 set.

Teamleden:

Geen sieraden gebruiken en een warming-up doen voor wedstrijd begint. 
(advies van EHBO)
Het dragen van een hoorapparaat tijdens de wedstrijden geschiedt op eigen risico. 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. 
De organisatie is NIET  aansprakelijk voor schade en/of vermissingen van 
persoonlijke bezittingen. Er wordt niet gespeeld met gymschoenen met zwarte zolen. 

meteen naar de tribune of kantine te gaan, omdat andere teams moeten spelen. 

 



Extra info recreatieklasse:

Serveren 
Belangrijkst van het wedstrijdreglement is dat er onderhands geserveerd 

 
 
En dan dit: 
Aan het begin en aan het einde van de wedstrijd gaat er een tijdsein in,  

Alle teams dienen, indien mogelijk, uniform gekleed te zijn.
Ieder team zorgt voor een scheidsrechter en een teller.
Bij elk veld ligt een bal.  

 
Scheidsrechters Recreatie klasse:
 
De teams dienen ZELF voor scheidsrechters en tellers te zorgen.  
Wanneer dit problemen geeft, neemt u dan DIRECT contact op met de 
wedstrijdleiding!
 

staan. Opgelet, het kan zijn direct na de wedstrijd van het eerstgenoemde 
team! De wedstrijdkaartjes hangen of liggen bij de scheidsrechtersstoelen.
Het eerste genoemde team (thuis) begint met de opslag.

dienen de briefjes onmiddellijk na de wedstrijden aan 1 van de lentedag 
vrijwilligers (groene shirts) gegeven te worden.   
De beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend. 
 
In geval van meningsverschillen beslist de wedstrijdleiding.   
Protesten? Zijn niet nodig en ook niet mogelijk! Wij zijn toch recreatief bezig??
 
EXTRA INFO VOOR TEAMS SPELENDE OP VELDEN 7 & 8: 
Jullie spelen met 2 velden naast jullie, hierdoor is er meer risico op hindering door 
ballen van andere velden. Hou hier rekening mee, blijf relaxed aub, opwinden 
hierover is niet nodig. 

Finales (



Finales (recreatieklasse) tijdsduur 13 minuten vanaf 16.45 uur: 
 
Voor Hal 2 geldt:
Alleen de nummers 1 van poule A, B en C spelen om de 1e, 2e en 3e plaats
op veld 5 in hal 2. 
Let op: nrs 2  van poule A, B en C spelen GEEN wedstrijden 
voor plaats 4-5-6!
 
Voor Hal 3a geldt:
De nummers 1 en 2 van de poules D en E spelen om de 1e, 2e en 3e plaats 
op veld 3 & 4 in hal 2.
 
Voor Hal 3b geldt:
De nummers 1 en 2 van de poules, F en G spelen om de 1e. 2e en 3e plaats 
op veld 6 & 7 in hal 3 

 
Extra info Competitieklasse:

Serveren 
In tegenstelling tot de recreatie klasse mag men bij alle wedstrijden
ook bovenhands serveren.  
 
En dan dit: 
Ook mogen de spelers/sters uit de competitie niet voor een ander team in de 
competitie klasse spelen, dit om “vervalsing” te voorkomen.  
Bij elk veld ligt een bal.  

Scheidsrechters & regels Competitie klasse:
 
De teams dienen ZELF voor tellers te zorgen, de organisatie zorgt voor 
scheidsrechters.  
Iedere teller die moet tellen, wordt verzocht op tijd klaar te staan. 
Opgelet, het kan zijn direct na de wedstrijd van het eerstgenoemde team!! 
 
De wedstrijdkaartjes zijn in bezit van de scheidsrechters.
Het eerste genoemde team (thuis) begint met de opslag.

de scheidsrechter te worden getekend. In verband met het verwerken van de 
tussenstanden dienen de briefjes onmiddellijk na de wedstrijden aan 1 van de 
lentedag vrijwilligers (groene shirts) gegeven te worden.   
 

 
In geval van meningsverschillen beslist de wedstrijdleiding. Protesten?  
Zijn niet nodig en ook niet mogelijk! Wij zijn toch recreatief bezig??



Vervolg regels Competitie klasse:
 
Time-outs zijn niet toegestaan, wel wisselen tijdens de wedstrijd.  
 
Ondanks dat niet iedereen de nieuwste volleybalregels kent, probeer a.u.b. 
zoveel mogelijk de NIEUWSTE volleybalregels te volgen. 
Uiteindelijk beslist de scheidsrechter, respecteer zijn/haar beslissing hierover.  
De beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend.

Er wordt gespeeld om de jaarlijks terugkerende wisselbeker  
van Liever Sportiever.

Voor Hal 1, de competitieklasse geldt:
Er wordt een halve competitie gespeeld, dat wil zeggen: iedereen speelt 1 x tegen 
elkaar. Alle punten tellen mee voor de eindstand. Bij gelijk aantal behaalde punten, 
wordt gekeken naar het doelsaldo, en dan telt het onderling resultaat, is dit ook nog 
gelijk, volgt een beslissingswedstrijd na de laatste wedstrijd. 
Belangrijk: bij de laatste 3 wedstrijden, wordt geen gebruik gemaakt van de 

(andere speeltijd). Er wordt gebruik gemaakt van groene/rode vlaggen.  
Let dus goed op! De winnaar mag de wisselbeker een jaar mee naar huis nemen.
 
 
Informatie voor alle teams en supporters en belangstellenden: 
 
De organisatie is NIET aansprakelijk voor schade of vermissing van persoonlijke 
bezittingen.  
Wel hebben we het recht om personen aansprakelijk te stellen en te verwijderen 
bij wangedrag in welke vorm dan ook. 
 
Houdt de sporthal netjes, er staan genoeg afvalbakken verspreid over het hele 
complex. Afvalbak vol? Meld het de organisatie.

Dit mag alleen met goedkeuring van de organisatie. 
Neem contact op met organisatie, door of een mail te sturen naar: 
 lentetoernooi@lieversportiever.nl of WhatsApp: 06-43009933.  
Of op de dag zelf bij de organisatie (zwarte shirts). 
 
Genieten jullie van de dag, dan doen wij dat als organisatie ook!





Team Ilona





EHBO tijdens het toernooi   
 
Tijdens het toernooi zal er eerste hulp worden verleent door vrijwilligers van het 
EHBO Team voor Doven en Slechthorenden.

Wanneer je, onverhoopt, toch een blessure oploopt, kun je zonder dat het iets kost, 
terecht bij de vrijwilligers van de EHBO Team.

Wat kun je verwachten bij een volleybaltoernooi en welke voorzorgsmaatregelen kun 
je alvast nemen?

Allereerst willen wij als EHBO aan iedere volleybalspeler adviseren om geen sieraden 
te gebruiken en warming-up te doen voordat de wedstrijd begint.  

Wanneer je nooit volleybalt, krijg je waarschijnlijk op een gegeven moment pijn aan 
je onderarmen. Dat kun je een beetje uitstellen, door een T-shirt met lange mouwen 
te dragen.  

Wanneer je armen heel erg rood worden en pijn doen, kom dan even langs bij de 
eerste hulp en wij zullen je armen even koelen.

Ook vingers zijn na verloop van tijd gevoelig, omdat de bal best hard is. Probeer bij 
het opvangen van de bal je vingers gebogen te houden en ze pas bij het wegspelen te 
strekken.

Wanneer je een bal op je duim krijgt, of een andere vinger blesseert, kom dan even 
langs om te koelen.

De enkels zijn ook vaak blessuregevoelig. Draag daarom schoenen die je stevig vast 
kunt strikken en die niet al te glad zijn aan de onderkant. Maar ook wanneer het 
toch mis gaat kom dan gerust langs bij ons en wij zullen je enkel koelen en stevig 
verbinden.

Natuurlijk hopen we dat er niemand een blessure oploopt, maar als het dan toch 
gebeurt, voel je vooral niet bezwaard, want wij zijn er voor jou!!!

Wij wensen jullie alvast een heel gezellig toernooi toe.

Groeten van het EHBO Team voor Doven en Slechthorenden 
Website: www.doven-ehbo.nl





 

GGMD wenst alle 
volleyballers vandaag 
veel plezier en veel succes!
GGMD biedt dove volwassenen, 
kinderen, jeugdigen en hun naasten, 
ondersteuning bij het dagelijks 
functioneren. 

Bijvoorbeeld:
• als je last hebt van tinnitus
• bij het opvoeden
• bij een depressie, angsten 
 of eenzaamheid
• met trainingen in:
 - communicatie
 - assertiviteit
 - boosheidscontrole
En nog heel veel meer.

www.ggmd.nl
GGMD voor Doven en Slechthorenden heeft locaties door heel Nederland 
tel. 088 - 43 21 700 | contact@ggmd.nl | sms: 06 - 10 908 606 
chat en teletolk: zie www.ggmd.nl/contact | www.ggmd.nl



Poule A, veld 3

Begintijd Scheids./Teller
09.30 uur Cool 1 - Friends All Stars-1 Power Rangers
09.50 uur Trotse ouders - Enjoy it! Gideon
10.10 uur SOG-2 - Crazy Melissen Monkeys The Black Stars
10.30 uur Hakuna Matata - Cool 1 Het Bossche Gebaar
10.50 uur Friends All Stars-1 - Trotse ouders Handjes Ladies
11.10 uur Enjoy it! - Crazy Melissen Monkeys LONELY CITY-1
11.30 uur SOG-2 - Hakuna Matata Power Rangers
11.50 uur Cool 1 - Trotse ouders Het Bossche Gebaar
12.10 uur Crazy Melissen Monkeys - Friends All Stars-1 The Black Stars
12.30 uur Hakuna Matata - Enjoy it! Mmh hmm naam vergeten!
12.50 uur Cool 1 - SOG-2 Handjes Ladies
13.10 uur Trotse ouders - Crazy Melissen Monkeys Gideon
13.30 uur Friends All Stars-1 - Hakuna Matata The Black Stars
13.50 uur SOG-2 - Enjoy it! LONELY CITY-1
14.10 uur Crazy Melissen Monkeys - Cool 1 Power Rangers
14.30 uur Hakuna Matata - Trotse ouders Mmh hmm naam vergeten!
14.50 uur Friends All Stars-1 - SOG-2 Handjes Ladies
15.10 uur Cool 1 - Enjoy it! LONELY CITY-1
15.30 uur Hakuna Matata - Crazy Melissen Monkeys Gideon
15.50 uur SOG-2 - Trotse ouders Mmh hmm naam vergeten!
16.10 uur Enjoy it! - Friends All Stars-1 Het Bossche Gebaar
16.30 uur PAUZE

Kruisfinales op veld 5 in hal 2
16.45 uur 1A - 1B
17.00 uur 1C - 1A
17.15 uur 1B - 1C

hal 2

17.45 uur Prijsuitreiking in hal 1 voor de tribune



De Kinderhoek / Sportinstuif

Hallo allemaal, hier wat informatie over de kinderhoek en over de sportinstuif op de 
lentedag.

We doen onze uiterste best om er elk jaar een succes van maken, dat mama en papa 
lekker op hun dag een potje gaan volleyballen en/of met oude klasgenoten, vrienden 
en kennissen aan het babbelen zijn. De kinderen hoeven zich niet te vervelen. Nu 
merken we dat er elk jaar steeds en steeds meer kinderen komen, dat is super!! Ook 
proberen we voor leuke spel en sportmaterialen te zorgen. 

We hopen dat de kinderen dan ook veel plezier hebben! 
We zijn blij dat de ouders hun kinderen met alle plezier meenemen en 
we hopen dat de kinderen ook leuke dag zullen hebben!
 
Kinderhoek: Zoals elk jaar geldt ook dit jaar: het is een kinderhoek, 
dus speelruimte voor de kinderen en dus geen  KINDERDAGVERBLIJF!  
Dit houdt in dat we kinderen wel in gaten houden tijdens het spelen, maar niet om 
te  verzorgen: voor eten, drinken en/of luiers verschonen, of mee naar de wc gaan. 
Ook kunnen we niet achter de kleine aan lopen als ze terug naar mama of papa 
willen. De vrijwilligers zijn dus niet verantwoordelijk voor de kleintjes als ze achter 
gelaten worden door de ouders, de ouders blijven verantwoordelijk. 
 
Programma:
Om 10.00 uur tot 16.30 uur is de kinderhoek open, daar kunnen ze spelen. 
Om 11.00 uur tot 12.30 uur komt er een professionele schminker (gratis), daarna 
heeft ze pauze. De volgende komt ze rond 13.30 uur tot 15.00 uur schminken. 
Op deze dag is er een workshop voor het schilderen, versieren van: klompjes en/of 
linnen tasjes. hoe laat de workshop gaat beginnen zal pas op de dag bekend zijn.
Aan de workshop zijn wel kosten aan verbonden € 2,00 euro voor de klompjes en/of 
linnen tassen. Dit is inclusief de materialen. 
 
Sportinstuif:
Na 5 jaar, is er eindelijk weer een sportinstuif, we gaan ons best doen om de kinderen 
zo sportief bezig te laten zijn. De volgende sporten komen aan bod:
Volleybal, voetbal, basketbal, trefbal en tikketje.
Programma: hoe laat welke sporten beoefend gaan worden zal pas op de dag zelf 
bekend zijn.  
 
Springkussen: dit jaar hebben we weer een leuke springkussen, deze mag alleen 
onder toezicht van de vrijwilligers gebruikt worden. 
 
Dus lieve mama en papa, dit jaar is er weer van alles leuks te doen voor kinderen en 
jongeren! Het is gewoon een SPEELDAG voor jong en oud!  
Geniet ervan!    
 
De Lentecommissie





LLiijjkkt het je leuk te werkenn in een 
Doofvriendelijke organissatie die vvoolloop 
in ontwikkeling is? 

Wij zijn regelmaattiigg oopp zoek naarr 
enthousiaste ccoolllleeggaa’s. Mensen die 
mee willen weerrkken aan een prettig 
woon- eenn leeefklimaat voor onze 
bewoonneers.

Neeeem eeeenns een kijkje op onze website 
voooorr accttuueele vaccatures. 
Geeeen ppasssende functie? 
Stuuurr ddan eeen open sollicitatie. 

Ook staaggiaaires en vrijwilligers zziijjnn van 
harte wwelkom in Dee GGeellderrhhorst. 
Meer informmaatie hhiieroveer iiss ook te 
vinndeen oopp dde wwebbssitee onnder “werken”. 

TToot ziiens in De GGelderhorrsst.

De Gelderhorst

De GGGGGGGGGGGelderhoorrsstt
Willy BBBBBBBBBBrrrrrrrrrraaaaaaaaaaanddttlaan 4400
6716 RK  EEEEEEEEEEDE
T 0318 66666666666999999999988 1000
F 0318 698888888888 111111112200
E info@geldeerrrrrrrrrhhhhhhhhhhhorst.nnl
W www.gelderhhoooooooorrrrrrrrrrssssssssstt.nl



Poule B, veld 4

Begintijd Scheids./Teller
09.30 uur Gideon - LONELY CITY-1 Enjoy it!
09.50 uur The Black Stars - Power Rangers Cool 1
10.10 uur Het Bossche Gebaar - Mmh hmm naam vergeten! Trotse ouders
10.30 uur Handjes Ladies - Gideon SOG-2
10.50 uur LONELY CITY-1 - The Black Stars Hakuna Matata
11.10 uur Power Rangers - Mmh hmm naam vergeten! Friends All Stars-1
11.30 uur Het Bossche Gebaar - Handjes Ladies Enjoy it!
11.50 uur Gideon - The Black Stars SOG-2
12.10 uur Mmh hmm naam vergeten! - LONELY CITY-1 Trotse ouders
12.30 uur Handjes Ladies - Power Rangers Crazy Melissen Monkeys
12.50 uur Gideon - Het Bossche Gebaar Hakuna Matata
13.10 uur The Black Stars - Mmh hmm naam vergeten! Cool 1
13.30 uur LONELY CITY-1 - Handjes Ladies Trotse ouders
13.50 uur Het Bossche Gebaar - Power Rangers Friends All Stars-1
14.10 uur Mmh hmm naam vergeten! - Gideon Enjoy it!
14.30 uur Handjes Ladies - The Black Stars Crazy Melissen Monkeys
14.50 uur LONELY CITY-1 - Het Bossche Gebaar Hakuna Matata
15.10 uur Gideon - Power Rangers Friends All Stars-1
15.30 uur Handjes Ladies - Mmh hmm naam vergeten! Cool 1
15.50 uur Het Bossche Gebaar - The Black Stars Crazy Melissen Monkeys
16.10 uur Power Rangers - LONELY CITY-1 SOG-2
16.30 uur PAUZE

Kruisfinales op veld 3 in hal 2
16.45 uur 1D - 2E
17.00 uur 2E - 2D
17.15 uur 1D - 2D

17.45 uur Prijsuitreiking in hal 1 voor de tribune

hal 2





Poule C, veld 5

Begintijd Scheids./Teller
09.30 uur Meppende Spetters - White Panthers Koekiemonster
09.50 uur Amsterdamse Paaltjes - Kalorama CODA Nederland
10.10 uur Beestenboel - De Noorderbrug Enkschool '86-'87
10.30 uur Team Hi5 - Meppende Spetters HoorNie
10.50 uur White Panthers - Amsterdamse Paaltjes De Sleuteldragers
11.10 uur Kalorama - De Noorderbrug s Heerenloo-2
11.30 uur Beestenboel - Team Hi5 Koekiemonster
11.50 uur Meppende Spetters - Amsterdamse Paaltjes HoorNie
12.10 uur De Noorderbrug - White Panthers Enkschool '86-'87
12.30 uur Team Hi5 - Kalorama LC EDYC
12.50 uur Meppende Spetters - Beestenboel De Sleuteldragers
13.10 uur Amsterdamse Paaltjes - De Noorderbrug CODA Nederland
13.30 uur White Panthers - Team Hi5 Enkschool '86-'87
13.50 uur Beestenboel - Kalorama s Heerenloo-2
14.10 uur De Noorderbrug - Meppende Spetters Koekiemonster
14.30 uur Team Hi5 - Amsterdamse Paaltjes LC EDYC
14.50 uur White Panthers - Beestenboel De Sleuteldragers
15.10 uur Meppende Spetters - Kalorama s Heerenloo-2
15.30 uur Team Hi5 - De Noorderbrug CODA Nederland
15.50 uur Beestenboel - Amsterdamse Paaltjes LC EDYC
16.10 uur Kalorama - White Panthers HoorNie
16.30 uur PAUZE

Kruisfinales op veld 4 in hal 2
16.45 uur 1E - 2D
17.00 uur 1D - 1E
17.15 uur 1E - 2E

17.45 uur Prijsuitreiking in hal 1 voor de tribune

hal 2



Stylbit IVS



Poule D, veld 6

Begintijd Scheids./Teller
09.30 uur CODA Nederland - s Heerenloo-2 Kalorama
09.50 uur Enkschool '86-'87 - Koekiemonster Meppende Spetters
10.10 uur HoorNie - LC EDYC Amsterdamse Paaltjes
10.30 uur De Sleuteldragers - CODA Nederland Beestenboel
10.50 uur s Heerenloo-2 - Enkschool '86-'87 Team Hi5
11.10 uur Koekiemonster - LC EDYC White Panthers
11.30 uur HoorNie - De Sleuteldragers Kalorama
11.50 uur CODA Nederland - Enkschool '86-'87 Beestenboel
12.10 uur LC EDYC - s Heerenloo-2 Amsterdamse Paaltjes
12.30 uur De Sleuteldragers - Koekiemonster De Noorderbrug
12.50 uur CODA Nederland - HoorNie Team Hi5
13.10 uur Enkschool '86-'87 - LC EDYC Meppende Spetters
13.30 uur s Heerenloo-2 - De Sleuteldragers Amsterdamse Paaltjes
13.50 uur HoorNie - Koekiemonster White Panthers
14.10 uur LC EDYC - CODA Nederland Kalorama
14.30 uur De Sleuteldragers - Enkschool '86-'87 De Noorderbrug
14.50 uur s Heerenloo-2 - HoorNie Team Hi5
15.10 uur CODA Nederland - Koekiemonster White Panthers
15.30 uur De Sleuteldragers - LC EDYC Meppende Spetters
15.50 uur HoorNie - Enkschool '86-'87 De Noorderbrug
16.10 uur Koekiemonster - s Heerenloo-2 Beestenboel
16.30 uur PAUZE

Kruisfinales veld 6 in hal 3a
16.45 uur 1F - 2G
17.00 uur 2F - 1F
17.15 uur 1G - 1F

17.45 uur Prijsuitreiking in hal 1 voor de tribune

hal 3a





Poule E, veld 7

Begintijd Scheids./Teller
09.30 uur WimSenna - Verjaardagsteam Jose en Nvard De Startbaan
09.50 uur Fruitteelt - Deaf Soccer Academy s Heerenloo-1
10.10 uur Professionele voetballers - The Friends EASY WIN !!!
10.30 uur SWDA - WimSenna Friends All Stars-2
10.50 uur Verjaardagsteam Jose en Nvard - Fruitteelt Pannenkoek
11.10 uur Deaf Soccer Academy - The Friends Anonymous
11.30 uur Professionele voetballers - SWDA De Startbaan
11.50 uur WimSenna - Fruitteelt Friends All Stars-2
12.10 uur The Friends - Verjaardagsteam Jose en Nvard EASY WIN !!!
12.30 uur SWDA - Deaf Soccer Academy SOG-1
12.50 uur WimSenna - Professionele voetballers Pannenkoek
13.10 uur Fruitteelt - The Friends s Heerenloo-1
13.30 uur Verjaardagsteam Jose en Nvard - SWDA EASY WIN !!!
13.50 uur Professionele voetballers - Deaf Soccer Academy Anonymous
14.10 uur The Friends - WimSenna De Startbaan
14.30 uur SWDA - Fruitteelt SOG-1
14.50 uur Verjaardagsteam Jose en Nvard - Professionele voetballers Pannenkoek
15.10 uur WimSenna - Deaf Soccer Academy Anonymous
15.30 uur SWDA - The Friends s Heerenloo-1
15.50 uur Professionele voetballers - Fruitteelt SOG-1
16.10 uur Deaf Soccer Academy - Verjaardagsteam Jose en Nvard Friends All Stars-2
16.30 uur PAUZE

Kruisfinales op veld 7 in hal 3a
16.45 uur 1G - 2F
17.00 uur 1G - 2G
17.15 uur 2F - 2G

17.45 uur Prijsuitreiking in hal 1 voor de tribune

hal 3a





Poule F, veld 8

Begintijd Scheids./Teller
09.30 uur s Heerenloo-1 - Anonymous Team Sencity
09.50 uur EASY WIN !!! - De Startbaan Team Ilona
10.10 uur Friends All Stars-2 - SOG-1 Spetterende Meppers
10.30 uur Pannenkoek - s Heerenloo-1 De Koekies
10.50 uur Anonymous - EASY WIN !!! Duckies
11.10 uur De Startbaan - SOG-1 Kouwe handen
11.30 uur Friends All Stars-2 - Pannenkoek Team Sencity
11.50 uur s Heerenloo-1 - EASY WIN !!! De Koekies
12.10 uur SOG-1 - Anonymous Spetterende Meppers
12.30 uur Pannenkoek - De Startbaan Grenzeloos energie
12.50 uur s Heerenloo-1 - Friends All Stars-2 Duckies
13.10 uur EASY WIN !!! - SOG-1 Team Ilona
13.30 uur Anonymous - Pannenkoek Spetterende Meppers
13.50 uur Friends All Stars-2 - De Startbaan Kouwe handen
14.10 uur SOG-1 - s Heerenloo-1 Team Sencity
14.30 uur Pannenkoek - EASY WIN !!! Grenzeloos energie
14.50 uur Anonymous - Friends All Stars-2 Duckies
15.10 uur s Heerenloo-1 - De Startbaan Kouwe handen
15.30 uur Pannenkoek - SOG-1 Team Ilona
15.50 uur Friends All Stars-2 - EASY WIN !!! Grenzeloos energie
16.10 uur De Startbaan - Anonymous De Koekies
16.30 uur PAUZE

17.45 uur Prijsuitreiking in hal 1 voor de tribune

hal 3b





Poule G, veld 9 hal 3b

Begintijd Scheids./Teller
09.30 uur - Kouwe handen Deaf Soccer Academy
09.50 uur Spetterende Meppers - Team Sencity WimSenna
10.10 uur De Koekies - Grenzeloos energie Fruitteelt
10.30 uur Duckies - Professionele voetballers
10.50 uur Kouwe handen - Spetterende Meppers SWDA
11.10 uur Team Sencity - Grenzeloos energie Verjaardagsteam Jose en Nvard
11.30 uur De Koekies - Duckies Deaf Soccer Academy
11.50 uur - Spetterende Meppers Professionele voetballers
12.10 uur Grenzeloos energie - Kouwe handen Fruitteelt
12.30 uur Duckies - Team Sencity The Friends
12.50 uur - De Koekies SWDA
13.10 uur Spetterende Meppers - Grenzeloos energie WimSenna
13.30 uur Kouwe handen - Duckies Fruitteelt
13.50 uur De Koekies - Team Sencity Verjaardagsteam Jose en Nvard
14.10 uur Grenzeloos energie - Deaf Soccer Academy
14.30 uur Duckies - Spetterende Meppers The Friends
14.50 uur Kouwe handen - De Koekies SWDA
15.10 uur - Team Sencity Verjaardagsteam Jose en Nvard
15.30 uur Duckies - Grenzeloos energie WimSenna
15.50 uur De Koekies - Spetterende Meppers The Friends
16.10 uur Team Sencity - Kouwe handen Professionele voetballers
16.30 uur PAUZE

17.45 uur Prijsuitreiking in hal 1 voor de tribune

Team Ilona

Team Ilona

Team Ilona

Team Ilona

Team Ilona

Team Ilona



Met een grote glimlach zorgen wij met ons 
hele team voor de ultieme feestbeleving, 

in alle vormen en maten...!

JE VIND ONS ONDER ANDERE IN:

GELREDOME ARNHEM  DE WESTERBOUWING 

T-HUIS ARNHEM

SPORTCENTRUM VALKENHUIZEN

AIRBORNE MUSEUM OOSTERBEEK ORANJERIE DIEREN

KASTEEL DOORNENBURG

EN OP UW GEWENSTE LOCATIE

BUITENPOORT.NL

Met de Liever Sportiever-korting: SPORT19 ontvang je 15% korting op je webbestelling. 

www.labelenco.com 
 

Gratis verzenden vanaf €30-, super snelle levertijd en reclamevrije labels. Sterk in maatwerk. 

15% SPORTIEVE KORTING BIJ LABELENCO 
 
LABEL&CO is specialist in naamlabels en etiketten, en levert wereldwijd. Wij bieden  
een groot assortiment voor kinderen, volwassenen, senioren en (klein) zakelijk gebruik.  
 
Je voorkomt verlies als je spullen netjes gelabeld zijn, want gepersonaliseerde spullen zijn  
voor iedereen herkenbaar. Of het nu gaat om de eerste dag van de kinderopvang, school,  
BSO, (vakantie) kamp, sportvereniging, of verhuizing naar een verpleeghuis, .....  
Er is een label voor iedereen! 
 
Creëer je kledinglabels en naamstickers zelf online en varieer eindeloos in kleuren, lettertypes, icoontjes of opmaak.  
Onze labels zijn van superkwaliteit en kunnen gewoon in de vaatwasser, magnetron, wasmachine of droger. 



KNDSB Afdeling Bowlen presenteert in samenwerking met Liever Sportiever 

OPEN TOERNOOI + CLINIC
VOOR DOVEN EN SLECHTHORENDEN

Zaterdag 15 juni 2019
10.00 - 14.00 uur
Deelname: €10,-

Kennismaking met 
de bowlingsport

Inclusief: uitleg, oefenen, 
wedstrijd & prijsuitreiking

usief: uitleg, oefenen, 
strijd & prijsuitreiking

Meer info & aanmelding via bowling@kndsb.nl



Elk jaar krijgen de deelnemers een 
leuke verassing van Liever Sportiever
Dit jaar krijgen de deelnemers 
presentjespakketten van Liever Sportiever.

Helaas kunnen we geen foto hiervan in dit 
programmaboekje plaatsen, 
want anders is het geen verassing meer

daarom willen de clienten van de Noorderbrug 
voor de vrijwilligersbedankjes en de vrijwilligers 
voor de prsentjespakketten heel erg bedanken 
voor hun tomeloze inzet.

30 jaar















Liever Sportiever:  
een vereniging om trots op te zijn!

Leuk dat je even tijd neemt om de volgende informatie over Liever Sportiever te lezen.

Je bent nu aanwezig bij de Lentedag van Liever Sportiever in Arnhem, waar elk jaar in maart 
Nederlands Grootste Dovenvolleybal toernooi wordt gehouden. 

Een groot gezellig toernooi wat een begrip geworden is in het dovenwereldje. 
 
Op 13 maart 1989 is Liever Sportiever opgericht door Helene Baarda en Wilke Hermens.  
Met andere woorden, we bestaan nu 30 jaar! Liever Sportiever heeft een lange geschiedenis 
waarin veel bereikt is, zo is Liever Sportiever ook een keer vereniging van het jaar geworden 
via de KNDSB. Diverse keren kampioen geworden in de doven volleybal competitie, de enige 
club met een afdeling basketbal (we hopen op meer clubs!)  
Liever Sportiever = Lentedag = grootste Reünie = Saamhorigheid = Liever Sportiever. 

Liever Sportiever betekent niet alleen maar de lentedag, maar ook sporten!  
 
Volleyballen doen we vanzelfsprekend ook bij  Liever Sportiever. Inmiddels hebben we de 
trainingen weer oppakt en doen we mee met de  Arnhemse midweekcompetitie, diverse 
toernooien en de dovencompetitie. We zoeken nog altijd nieuwe leden voor de afdeling 
Volleybal. Ook zoeken we een nieuwe Volleybal coördinator, want Corine gaat stoppen 
(zwanger) Heb je belangstelling of wil je meer info?   
Vraag naar Jeroen Melissen of mail naar: volleybal@lieversportiever.nl 
 
Dit jaar bestaat onze afdeling wandelen 6 jaar! Wat doet de afdeling? Men organiseert leuke 
gezellige ontspannende wandeltochten. Op 5 oktober wordt de 5e Nationale Dovenwandeldag 
georganiseerd.  
We doen ook mee met landelijke bekende tochten zoals Egmond aan Zee en Zandvoort.  
We wandelen meestal in Gelderland en Overijssel.  
Heb je interesse? Vraag naar Jolanda de Leur of mail naar: wandelsport@lieversportiever.nl

 
Basketballers hebben we ook binnen Liever Sportiever, deze basketballers heten de Deaf 
Jumpers! Een leuke enthousiaste groep die altijd meer mensen kan gebruiken, man of vrouw, 
maakt niet uit,  je bent vanaf 16 jaar van harte welkom.   
Mail voor meer info naar: dovenbasketbal@lieversportiever.nl of vraag naar Ivan de Vries. 

 
Ook proberen we leuke activiteiten te organiseren, zoals  Kerstmarkten bezoeken, tripjes naar 
het buitenland (pas nog in Londen)  spontane spelletjesavonden etc, hiervoor kan je terecht 
bij de activiteitencommissie.  
Vraag naar Mineke Schut voor meer info of mail naar: activiteiten@lieversportiever.nl   
 
Wil je meer algemene informatie over Liever Sportiever? Of je wil iets vragen of wat dan ook?  
Mail naar: info@lieversportiever.nl  
Bedankt voor je aandacht en tot Liever Sportiever! 





Vacature bestuurslid/ coordinator 
afdeling volleybal:

Sportiever op zoek naar een nieu-

Vacature secretariaat: 

 

 



Drukkerij van de Ridder • Nijkerk • +31 (0)33 245 73 24 • www.vdr.nl

Wij durven ons te onderscheiden in conventionele offset 

en digitale print via duurzame productie, door innovatie en 

vooral de creatieve inzet van onze mensen.

ruim



Notities



voor horen, zien, taal en autisme

Telefoon 073 55 88 396 of  06 54 78 28 56

E-mail info@werkpad.nl 

b.van.lith@werkpad.nl

Werkpad heeft vestigingen in het hele land  

www.werkpad.nl


