Hallo allemaal,
Ik ben Dirk Jan Buitelaar en ben 18 jaar oud. Ik speel sinds jongs af aan volleybal bij
DVC. Eerst heb ik alle mini teams gespeeld om uiteindelijk door te stromen naar de
jeugd. Na een aantal jaren in de jeugd mocht ik mee gaan trainen bij heren 1. Het
eerste seizoen dat ik die kans kreeg heb ik twee keer per week getraind en af en toe
mocht ik ook een wedstrijd meespelen met de heren. In dit jaar heb ik erg veel
geleerd. Na dit jaar gingen er een aantal spelers van heren 1 weg waardoor ik kon
doorstromen naar de heren. Nadat ik het
afgelopen jaar heren heb gespeeld is het team
helaas uit elkaar gevallen, omdat een aantal
spelers hebben besloten ergens anders te
gaan volleyballen of te gaan stoppen. Dit was
een flinke tegenslag, hierdoor heb ik ook bij
een andere vereniging mee getraind, maar er
is toch niets lekkerder dan in het dorp trainen
met je vrienden. Dat leidde ertoe dat ik met
wat overleg uiteindelijk in het Jongens A team
ben geplaatst zodat ik hier kon blijven
volleyballen. Dat bevalt zeer goed! Het is een
leuk en gezellig team en hopelijk kunnen we
uiteindelijk met dit team doorstromen naar de
heren.
Naast het volleyballen zelf zit ik ook in de commissie van de beachvolleybal sinds het
afgelopen toernooi. Het is erg leuk om zo’n toernooi met ze alle te kunnen regelen en
het levert een hoop voldoening op. Het begint al een hoop eerder dan ik had
verwacht, want in januari is al de eerste vergadering. Het is echter wel leuk om mee
te maken hoe je zo’n toernooi opzet vanaf de grond tot op de
dag zelf. Zeker de dagen rond het toernooi zijn erg gezellig. Op
woensdag worden de velden uitgezet, zodat er op donderdag
zand gereden kan worden en alles een plekje gaat krijgen. Er
zijn dan veel mensen die helpen en dat zorgt voor gezelligheid
en een hoop werk dat wordt verricht. Uiteindelijk op de dag zelf
hadden we dit jaar fantastisch weer en het was goed vertoeven.
Iedereen had het goed naar zijn zin en dat geeft veel
voldoening. Het bevalt me daarom ook goed om onderdeel van
de beachcommissie te mogen zijn.

