Hallo Allemaal!
Ik ben Denise Becquet, 19 jaar oud en volleybal
al sinds mijn 8ste met veel plezier bij onze eigen
dorpsvereniging DVC.
Na heel veel jaren in de jeugd te hebben
gespeeld en meerdere keren op de platte kar te
hebben gestaan.
Ging ik op mijn 17e een jaartje spelen als Libero in Dames 3, om ervaring op de doen om
later door te kunnen stromen naar Dames 1 .
Ik train inmiddels al ongeveer 4 jaar mee met D1 maar sinds seizoen 2016 – 2017 speel ik
vast in het team als de Libero. Toen ik nog een stuk jonger was keek ik altijd al de
thuiswedstrijden van dames 1 want dat was echt leuk volleybal om naar te kijken. Stiekem
hoopte ik toen al dat ik daar ooit in mocht gaan spelen.
Toen ik hoorde dat ze van mij een libero wilden
gaan maken had ik wel even mijn twijfels.. want ja
ik hield graag van aanvallen en scoren wat ik ook
altijd in de meisjes had gedaan maar helaas heb ik
mijn lengte niet echt mee zitten haha. Maar na
een paar keer trainen ging het steeds beter en
kreeg ik steeds meer plezier in het passen! Nu zou
ik ook eigenlijk niet anders willen. Ondanks alle blauwe plekken die ik altijd oploop van
het duiken en passen doe ik het altijd met veel plezier en hoop het ook nog heel lang te
mogen blijven doen!
In dames 1 ben ik de jongste telg maar ik heb het er erg naar mijn zin met de oudjes! ;)
Volgend seizoen blijven we in de promotie klasse en hopen we weer wat leuke en
spannende wedstrijden te mogen spelen met onze nieuwe trainer Leen.
En volgend jaar natuurlijk een groot feest want we bestaan dan 50 jaar!
Ik wens iedereen een mooi volleybal seizoen toe!

