
Jaarverslag TC Volleybal 
Seizoen 2020-2021 

Algemene gegevens 
Samenstelling Technische Commissie 
Senioren:  Henk-Geert van der Meulen, Mark Westerink en Rianne Staal 

Jeugd:  Jente Zeubring, Terre-Linn Zeubring  Fennie Hegge, Lotte Veltink, Nettie Hegge 

Train(st)ers senioren 
• Emal Amini (heren 1) 

• Alwin Hut [heren 2] 

• Samir Hardic (dames 1) 

• Frank Rosevelt (dames 2) 

• Bart Stant (dames 3) 

• Nettie Hegge (dames 4 en recreanten) 

 

Jeugdtrain(st)ers 

 CMV  Fennie Hegge, Nettie Hegge 

 A1  Terre-Linn Zeubring 

 B1   Nettie Hegge 

 Mix C      Fennie Hegge & Nettie Hegge 

 N5-1 /C1  Fennie Hegge & Nettie Hegge 

Verantwoordelijkheden TC 
De TC is verantwoordelijk voor het beleid en de indeling van de senioren-, recreanten- en de 

jeugdteams op wedstrijdniveau. Uiteraard is er afstemming over de indeling en overige technische 

zaken tussen de TC’s en tussen de betreffende trainers en de TC. Door de keuze voor een nieuwe 

bestuurssamenstelling in 2018 is er voor gekozen om de volwassen en jeugd TC onder te brengen bij 

twee aparte commissies. Zowel de volwassen TC als de jeugd TC maken geen deel meer uit van het 

bestuur, maar worden in het bestuur vertegenwoordigt door het bestuurslid volleybal. Beide 

commissies geven advies aan het bestuur inzake technisch beleid, indelingen etc. 

Doel 
Net als voorgaande jaren is ons doel: spelers helpen zich te ontwikkelen in volleybal, zodat ze beter 

in staat zijn wedstrijden te spelen. Dit vanuit het oogpunt van plezier voor speler, coach en trainer. 

De technische commissies zoals hierboven genoemd maken elk jaar een weloverwogen keuze wie in 

welk team ingedeeld wordt. Hierbij kijken we naar het niveau en de positie van de betreffende 

speler/speelster. Bij de indeling voor sommige teams speelt ook het sociale karakter een rol. 

Terugblik seizoen 2020-2021 - Volwassenen 
 ‘Helaas’, een woord dat ook vorig jaar in het jaarverslag te lezen was. Het afgelopen seizoen was 

helaas geen normaal seizoen. Weer gooide corona roet in het eten. Competities zijn lang niet altijd 

volledig gespeeld, wedstrijden werden afgezegd of verplaatst en bij de senioren geen kampioenen, 

promoties en degradaties. 

 



Jammer, want het competitiegevoel ontbrak hierdoor geregeld. Toch hebben we met elkaar meer 

kunnen trainen en wedstrijden gespeeld dan voorgaande jaren. 

 

Bij de start van het seizoen was de personele bezetting bij de recreanten beperkt. Er werd getraind 

met dames 4 en bij de wedstrijden werd het team aangevuld met speelsters van het vierde. Een niet 

ideale situatie. Mede om die reden en door opzeggingen is besloten het team na de coronastop niet 

meer deel te laten nemen aan de competitie. 

Indeling senioren 
Op het moment van schrijven is er nog geen definitieve teamindeling. Een aantal leden hebben 

aangegeven twijfels te hebben. Doordat het seizoen langer door gaat dan gebruikelijk geven we de 

twijfelaars tot Hemelvaart bedenktijd. Daarna zullen de TC’s aan de slag gaan met de teamindeling 

en deze zo spoedig mogelijk communiceren naar de leden. 

Trainers en trainingsschema  
Bas Dijksma is halverwege het seizoen noodgedwongen gestopt met het geven van trainingen aan 

dames 4. Namens de TC nogmaals bedankt voor je inzet! Nettie Hegge (speelster dames vier) heeft 

de tweede helft van het seizoen de trainingen voor haar rekening genomen. Nettie bedankt voor 

deze oplossing! 

Zodra de teamindeling bekend is zullen trainers worden ingedeeld en waar nodig gezocht worden. 

Vind je het leuk om training te geven? We horen graag van je.  

De volgende stap is het maken van het trainingsschema. Bij die puzzel zal vooral gekeken worden 

naar de wensen van de trainers. Ook zal het wennen zijn dat er komend seizoen op maandagen en 

woensdagen getraind gaat worden. Het (concept) trainingsschema communiceren we zo snel 

mogelijk met de leden. 

Samenstelling commissie  
Komende zomer stoppen Henk-Geert van der Meulen en Mark Westerink als commissieleden. Dit na 

het maken van de teamindeling, het regelen van de trainers en het maken van het trainingsschema. 

Rianne zal versterking krijgen van Sabine Westerink. Samen zetten zij de TC-werkzaamheden voort. 

Hierbij kunnen zij nog hulp gebruiken. 

Terugblik seizoen 2020-2021 - Jeugd 
CMV-teams 
Dit seizoen hadden we de eerste helft twee miniteams. Te weten N5-1 en N2-1. De tweede helft van 

het seizoen werd N5-1 het C1 team en is er één CMV-team geweest: N3-1. 

Jeugdteams 
De jeugdteams spelen gedurende het seizoen twee competities. Halverwege het jaar worden de 

teams opnieuw ingedeeld. Er werd uitgekomen op de volgende niveaus: 

 A1 beide seizoenshelften uitkomend in de 1e klasse; 

 B1 eerste helft  1e klasse  en de tweede seizoenshelft hoofdklasse; 

 Mix C beide seizoenshelften uitkomend in de 2e klasse; 

 C1 de tweede seizoenshelft uitkomend in de 2e klasse. 



Grote Clubactie  
In september hebben de jeugdleden loten verkocht voor de Grote Clubactie. Dit was weer een succes 

met een mooi financieel resultaat. Allemaal bedankt voor jullie inzet! 

Vooruitblik seizoen 2022-2023 
Activiteiten komende weken 
De komende weken staan er nog veel leuke activiteiten gepland. Op 11 juni vindt het lentetoernooi 

plaats. Op 18 juni is het zomertoernooi voor alle A, B en C jeugd. Tot slot wordt op 1 en 2 juli het 

kamp gehouden. 

Kerstballentoernooi 
Afgelopen jaar kon het kerstballentoernooi helaas niet doorgegaan. Komend seizoen is deze op 

woensdag 28 december 2022. 

Scholenvolleybal 
In het nieuwe seizoen willen wij nogmaals een scholenvolleybaltoernooi organiseren. Het doel is 

meerdere scholen te laten deelnemen. Dit zal plaatsvinden onder schooltijd gedurende een aantal 

dagen. Het scholenvolleybaltoernooi wordt in samenwerking met gymdocent Patrick Beek 

georganiseerd.  

Ledenwervingsdag  
Alle omliggende scholen worden hiervoor uitgenodigd. Eind juni en augustus gaan we bij alle scholen 

langs om clinics te geven om zo de ledenwervingsdag onder de aandacht te brengen. Ook willen wij 

kijken of we in omliggende dorpen trainingen kunnen gaan verzorgen. 

Jeugdteams 2022-2023 
Het nieuwe seizoen starten we met: 

- 1 A team;  
- 1 C1; 
- 1 Mix C; 
- 1 mini team. 

 
Langs deze weg willen wij alle jeugdscheidsrechter, coaches, trainers en vrijwilligers bedanken voor 

de hulp het afgelopen seizoen. We hopen in het nieuwe seizoen weer op jullie te kunnen rekenen .  

Namens de jeugd TC, 

Jente, Terre-Linn,  Lotte, Fennie & Nettie 

 


