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Versterking volleybal in de regio 

Volleybalclubs Excelsior en Scylla starten samenwerking

Volleybalverenigingen Excelsior Volleybal uit Rhenen en Scylla uit Wageningen gaan 
samenwerken. Komend seizoen gaat Heren 1 van Excelsior binnen de herenlijn van Scylla 
spelen, onder de naam Scylla- Excelsior in ’t Gastland in Rhenen.  Heren 1 van Excelsior 
speelt promoteklasse en past daarmee goed binnen de niveaus van de herenteams van 
Scylla. Door de samenwerking voorkomen de clubs dat het herenteam in Rhenen 
uiteenvalt. Daarnaast verkennen de verenigingen op welke andere onderwerpen zij samen 
sterker staan. Daarbij denken zij aan de jeugdopleiding en de versterking van vrijwilligers. 
Een (gedeeltelijke) fusie is op termijn een opte. Doel van de samenwerking is de 
volleybalsport in de regio versterken. 

Herenteams 
Excelsior heef  eerdere da estea s en een goed bezete jeugd- en recreateee aadeling. 
Alleen bij de heren is er  aar één tea . Door een aantal onzekerheden kwa  het 
eoortbestaan ean dit herentea  in geeaar. O  deze reden heef het bestuur ean Excelsior 
Scylla benaderd o  tot een geza enlijke oplossing te ko en. Scylla stond hier welwillend 
tegenoeer, want eoor deze club biedt de sa enwerking een prachtge kans o  haar leden 
weer een breder aanbod te bieden; een tea  in de pro oteklasse, dat wedstrijden speelt 
op donderdagen in Rhenen. Met deze sa enwerking gaan beide eerenigingen er dus op 
eooruit. Een typische 1+1=3!

Nevobo positef
Nadat beide besturen een principe akkoord tot eerdere eerkenning hadden gegeeen, hebben 
zij de Nederlandse Volleybal Bond (Neeobo) benaderd. Deze stelde zich zeer constructea op 
en dacht  ee hoe deze sa enwerking te realiseren. Het streeen ean de clubs o  te 
onderzoeken oa de eerenigingen op  eer elakken kunnen sa enwerken, waardoor het 
eolleybal in de regio sterker wordt, was een belangrijke reden ean de Neeobo o  
 edewerking te eerlenen aan deze sa enwerking in de herenlijn. Zo bekijken Excelsior en 
Scylla hoe zij hun jeugdopleidingen en erijwilligerskader geza enlijk kunnen eersterken. Het 
uiteindelijk resultaat zou dan ook best wel een ausie tussen beide eerenigingen kunnen zijn. 

Leden hebben het laatste woord
Maar ondanks de eerste steeige stap in de sa enwerking, een geza enlijk herentea , 
 oeten er nog wel eeel zaken worden uitgezocht en uitgewerkt. En daarbij hebben de leden 
natuurlijk het laatste woord, eia de Alge ene Leden Vergaderingen. Beide besturen zien die 
eergaderingen  et eertrouwen tege oet. 
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