
Aan: VOLEVO Algemene Ledenvergadering, 17 juni 2021 
Van: Oskar van Deventer, wedstrijdleider VOLEVO VolleyAll 
 
Onderwerp: Geen muziek naast VOLEVO VolleyAll wedstrijden 
 
 
Beste mede-leden van VOLEVO, 
 
Graag vraag ik jullie om op de aanstaande Algemene Ledenvergadering de volgende besluiten te 
nemen. 
 
Besluit 1) 
Er zal geen muziek gespeeld worden in de zaal wanneer er VolleyAll wedstrijden in die zaal zijn. 
 
Besluit 2) 
Het VOLEVO bestuur zal met de technische commissie coordineren dat de zaalindeling zo gemaakt 
wordt dat muziekliefhebbers niet naast VolleyAll wedstrijden trainen of spelen. 
 
Besluit 3) 
Het VOLEVO zal besluit 1) zodanig communiceren dat er voor mensen op velden naast VolleyAll 
wedstrijden geen misverstand kan bestaan over dit besluit. 
 
VOLEVO VolleyAll is zoals jullie weten de gezellige recreantencompetie die al vele decenia 
plaatsvindt op maandagavonden in De Bocht. Er zijn diverse aanleidingen waarom afspraken over 
muziek gemaakt moeten worden. 
1) Afgelopen volleybalseizoenen gebeurde het steeds vaker dat er door teams op de velden naast 

VolleyAll muziek werd afgespeeld. Hier wordt ik als wedstrijdleider op aangesproken door 
VolleyAllers die in alle rust hun wedstrijden willen spelen. Op mijn beurt spreek ik de 
muziekliefhebbers en vraag ze om de muziek uit te zetten. Tot dusverre ging dit zonder grote 
problemen, maar het blijft vervelend om keer op keer verenigingsgenoten aan te spreken op de 
overlast die ze veroorzaken. 

2) VOLEVO heeft geinvesteerd in een professionele muziekinstallatie in De Fluit. Dit doet 
vermoeden dat deze bedoeld is om te gebruiken, en dat de geluidsoverlast niet meer van een 
locale draagbare speler zal komen, maar door de hele zaal. In tegenstelling tot de draagbare 
speler is het bij de centrale geluidsinstallatie niet meer duidelijk wie de muziek aan heeft gezet. 
De kans is groot dat dit tot conflicten leidt, waarbij een persoon de muziek aanzet, en een ander 
persoon anoniem deze muziek weer uitzet. 

3) VOLEVO gaat de buitenvolleybalvelden bij sportpark Duivesteyn verlaten, omdat de 
omwonenden klaagden over de muziek (zie VOLEVO nieuwsbrief mei 2021). Er zijn blijkbaar 
VOLEVO leden die muziek bij volleybal zo belangrijk vinden dat ze daarvoor een goede 
volleyballocatie willen verlaten. 

 
Dit alles suggereert dat het oude rokers adagium “daar komen we samen wel uit” ook voor 
muziekplezier/muziekoverlast niet gaat werken, en dat er harde afspraken nodig zijn.  



 
De voorgestelde besluiten beperken zich tot VolleyAll, omdat ik alleen daar klachten heb ontvangen. 
Net zoals bij rokers en nietrokers is uiteenhouden de meest effectieve oplossing. Daarom is het 
voorstelgestelde besluit 1) om zaal De Bocht op maandagavonden muziekvrij te houden. 
 
Om de kans op conflicten te beperken is het voorgestelde besluit 2) dat het bestuur + TC een 
zodanige zaalindeling maken dat verstokte muziekliefhebbers niet op maandagavond in De Bocht 
gaan trainen of spelen. Dus liever een recreantentraining naast VolleyAll dan jeugd. 
 
Om de kans op conflicten verder te beperken is het voorgestelde besluit 3) dat dit goed 
gecommuniceerd gaat worden. De VOLEVO Nieuwsbrief kan een vast item “muziekafspraken” 
krijgen, zodat op ieder moment naar de meest recent VOLEVO nieuwsbrief verwezen kan worden. 
Verder kan naast de muziekinstallatie in De Bocht een geplastificeerd vel worden opgehangen met 
de muziekafspraken. Hier is mogelijke tekst voor dat vel. 
 

VOLEVO muziekafspraken 
 
Op maandagavonden zal geen muziek gespeeld worden in zaal De 
Bocht. Dit is om wedstrijden van VolleyAll in alle rust te laten 
plaatsvinden. 
 
(Conform een besluit van de VOLEVO ALV op 17 juni 2021) 
 
De bijlage bevat de resultaten van een recente peiling die ik gedaan heb bij VolleyAll. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Oskar van Deventer 
Wedstrijdleider VOLEVO VolleyAll 
 
  



Bijlage: Peiling muziek naast VolleyAll. 
 
Peiling in email 27 mei 2021 
Van: Oskar van Deventer <m.o.vandeventer@planet.nl>  
Verzonden: donderdag 27 mei 2021 22:22 
Aan: <VolleyAllers 
Onderwerp: VOLEVO VolleyAll: schrijf je in voor nieuwe seizoen, jouw mening over 
muziek naast VolleyAll 
 
Hoi VOLEVO VolleyAllers, 
 
[…] 
Doet jouw team ook weer mee in het nieuwe seizoen? Email mij! 
[…] 
Heb jij een mening over muziek naast VolleyAll? Email mij! 
 
VOLEVO heeft een muziekinstallatie aangeschaft, waarmee muziek gespeeld kan 
worden in de zaal. Vooral de jeugdige teams stellen dit op prijs. Maar wat vind jij 
hiervan als VolleyAller? Leuk? Liever niet? Volume? Bepaald genre? Afspraken 
nodig? Samen komen we er wel uit? Ik ga dit onderwerp aan de orde brengen op de 
aanstaande ALV van VOLEVO op 17 juni (bijlage), omdat ik van enkele VolleyAllers 
hier opmerkingen over had ontvangen. Laat mij jouw gedachten weten, alsjeblieft. 
 
Groeten, 
 
Oskar 
 
Reacties: 
 Afgelopen seizoen hebben zowel Oskar als ik ons mateloos geërgerd aan de vreselijke herrie in 

de zaal en moesten wij vervolgens in actie komen om deze te smoren. Oskar doet een voorstel 
aan het bestuur om de zaal op maandagavond te vrijwaren van eerdergenoemde herrie. Ik steun 
dit voorstel. 

 Muziek perfect, gezellig. Laten we het vooral niet te moeilijk maken. 
 Voor mij is het heel simpel: als er muziek gespeeld wordt kom ik niet meer volleyballen. 
 Ik steun je plan om maandagavond geen muziek toe te staan. 
 Wat betreft de muziek, als het niet te hard is, heb ik er geen probleem mee. 
 Voor mij is onderhandelen met muziekliefhebbers tijdens volleybal even plezierbedervend als 

onderhandelen met rokers in een restaurant. Alleen duidelijke afspraken helpen. 
 Wat mij betreft geen muziek tijdens sporten. 
 Wat betreft de muziek vind ik persoonlijk wel belangrijk wat voor soort muziek er gedraaid 

wordt, maar ik schat in dat de meeste van mijn teamgenoten liever zonder muziek willen spelen. 
 [...] dat we liever geen muziek tijdens wedstrijden hebben. 
 we don’t have preferenes about the music. My personal preference is that if we have to listen to 

music, it is not too loud. 
 Vanuit de poll is aangegeven dat muziek geen probleem is in de sporthal mits het niet 

overheersend is.  Het soort muziek daar kan je over discussiëren 


