Jaarverslag Technische commissie
Volleybal
seizoen 2018-2019
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Jaarverslag 2018-2019 van de Technische Commissie SV Annen
Coördinatie TC
Senioren:
Hans Stiekema & Henk-Geert van der Meulen
Jeugd:
Nettie Hegge, Terre Linn Zeubring, Lotta Reekers, Fennie Hegge
Trainers:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leo Zijlstra (heren 1 en 2)
Alwin Hut (heren 3)
Jannes Hilberts (dames 1)
Henk-Geert van der Meulen (dames1)
Frank Rosevelt (dames 2)
Jente Zeubring (dames 3)
Terre Linn Zeubring (dames 3)
Gea Kuipers (recreanten)
Wil Krol (recreanten)
Casper (recreanten)
Lydian Tuinman(recreanten)

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 betreffende trainers van de teams en de TC. Door de nieuwe
bestuurssamenstelling 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 commissie 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 commissie zoals hierboven genoemd maakt elk jaar een overwogen
keuze wie in welk team ingedeeld wordt. Hierbij kijken we naar niveau en de positie van de
betreffende speler/speelster. Bij de indeling voor sommige teams speelt ook het sociale
karakter een rol.
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Vergaderingen met trainers
De TC (jeugd en volwassen) is het afgelopen seizoen twee keer bijeen geweest met de trainers.
Daarnaast hebben de beide TC’s regelmatig face to face overleg gehad met de trainers en de
teams van de vereniging. Dit om te horen hoe de trainingen en wedstrijden verliepen
gedurende het seizoen.
De eerste bijeenkomst was op 12 september ‘18. Deze vergadering was de start van het
nieuwe seizoen waarin wij ons als nieuwe TC hebben voorgesteld aan de zittende en nieuwe
trainers. Zoals wellicht bekend, kende de aanloop naar het nieuwe seizoen een rommelig
begin in verband met de vele bestuurswisselingen en de verschillende nieuwe commissies.
Tijdens deze vergadering zijn de eerste ideeën voor een (jeugd)beleid besproken en daarnaast
een aantal praktische zaken (zoals dropbox en scope als bron voor trainingen). Ook konden de
trainers onderling kennismaken. Verder is de vraag naar voren gekomen of er nog trainers
interesse hadden in een trainerscursus en het meetrainen van de jeugd.
Op 13 december’18 hebben wij een tweede bijeenkomst gehad met de trainers. Hierin is
besproken hoe het op dat moment ging met zowel de trainers als de teams. Daarnaast is er
alvast een doorkijkje geweest naar volgend seizoen. Ook is er uitleg gegeven over het
vergoedingensysteem door de penningmeester.
In het februari-maart hebben beide TC’s hun rondes gedaan bij de teams en trainers. De
spelers en trainers hebben we (persoonlijk) gevraagd naar hun wensen voor het komende
seizoen. De resultaten van deze gesprekken hebben we meegenomen in de vooruitblik op
volgend seizoen. Tevens is de vraag gesteld of er spelers zijn die taken voor de vereniging
willen doen. Dit heeft geleid tot mogelijk enkele nieuwe trainers.
In april hebben beide TC’s na gesprekken met de trainers een derde bijeenkomst gehad.
Tijdens deze vergadering waren de nieuwe team- en trainingsindelingen voor de jeugd en de
senioren het agendapunt. Samen met de trainers zijn we gekomen tot:
- De voorlopige teamindeling voor de senioren
- De voorlopige teamindelingen voor de jeugd
- Nieuwe trainingstijden teams
- Wensen trainers voor teams
Indeling Senioren
Bij de voorlopige indeling van de senioren is gekeken naar de samenstelling van het afgelopen
seizoen en hebben we daar waar mogelijk de wensen van spelers meegenomen. Door de
doorstroming van een aantal vrouwelijke jeugdleden naar de senioren zullen we in het seizoen
2019-2020 beschikken over 4 dames teams ( van 1ste klasse tot 4de klasse). Verder zullen er 3
heren teams (van 1ste klasse tot 3de klasse) en een damesrecreanten team zijn.
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Terugblik seizoen 2018-2019
In het afgelopen seizoen zijn de volwassen TC en de jeugd TC begonnen aan een nieuwe en
uitdagende klus. De samenstellingen van beide TC’s was volledig nieuw en ondanks een goede
overdracht van de ‘oude TC’ was het in het begin nog wel even zoeken en afstemmen van wie
doet wat en hoe is het e.e.a. geregeld binnen de vereniging. Gelukkig lag er aan het einde van
het seizoen 207-2018 een voorlopige indeling waar de beide TC’s op verder konden borduren.
In de aanloop naar het nieuwe seizoen was er bij de (heren) senioren nog een verschuiving
nodig om een evenredige verdeling te krijgen. Naast de teamindelingen zijn er in de
zomervakantie van 2018 gesprekken gevoerd met verschillende leden van de SV Annen wat
uiteindelijk resulteerde in een trainer voor elk team van de vereniging.
Helaas bestond er geen mogelijkheid meer om aan het begin van het seizoen om nog een
administratieve wisseling door te voeren op het gebied van het competitieniveau. Wij hadden
graag het ‘nieuwe ’dames 1 aan het begin van het seizoen lager ingedeeld omdat dit beter zou
zijn geweest voor de ontwikkeling en de speelvreugde van de speelsters.
Wanneer we kijken naar de prestaties van de senioren dan kunnen we spreken van een
‘redelijk’ succesvol en sportief goed seizoen;
Heren 1; Stabiele ploeg, die bij de bovenste 4 ploegen van de 1ste klasse is geëindigd. Door
blessures niet altijd compleet maar met behulp van aanvullingen van Heren 2 is het spelen
nooit probleem geweest.
Heren 2
Prima seizoen gedraaid. Na een teleurstellend seizoen 2017-2018, heeft de ploeg zich het
afgelopen seizoen volledig herpakt en deed men tot de laatste competitieronde mee voor de
strijd om promotie. Het team is als 4DE geëindigd.
Heren 3
Stabiel seizoen met af en toe aanvullingen van verschillende ‘vrouwelijke’ invalkrachten.
Plezier staat bij deze ploeg voorop en dat straalt af op de omgeving en heeft geleid tot de
aanmelding van een aantal nieuwe leden. Het team is in de middenmoot geëindigd (6e plaats).
Dames 1
Kenden door een te hoge indeling een lastig seizoen maar het plezier en de motivatie om te
willen winnen was altijd aanwezig. Individueel en als team zijn ze gedurende het seizoen
gegroeid en er ligt een mooie basis om op verder te borduren in de 1ste klasse met de nieuwe
trainer Samir Hardic.
Dames 2
Kampioenen, kampioenen, kampioenen olé, met de nieuwe trainer aan het roer kenden de
dames in de tweede klasse een uitstekend seizoen. Ongeslagen kampioen en in de laatste
thuiswedstrijd was het groot feest in de hal. Een mooie mix van jong en wat ouder spelende
dames waarbij plezier in het spel voorop stond maar waar het ‘heilige vuur’ zeker nog niet
gedoofd is. Volgend jaar speelt D2 1ste klasse.
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Dames 3
Kenden dit jaar een luxe van 2 trainers; deze twee jonge dames hadden de wind er prima
onder en dat zag je terug in de sportieve prestaties op het veld. Waar een seizoen eerder de
prestaties wat minder waren, was er dit seizoen meer ruimte voor een glimlach. Uiteindelijk
een stabiele middenmoter.
Dames recreanten
Het pechteam van de vereniging kenden een roerig seizoen met veel blessures maar met de
hulp van dames 3 en de jeugd heeft men toch alle wedstrijden kunnen spelen. De recreanten
hadden met 4 trainers (in poule) een nog luxere uitgangspositie dan dames 3 en de trainers
zorgen voor een leuke en gevarieerde training. Wanneer de opkomst op de training wat
minder was kon men altijd aanhaken bij dames 3.
Trainers die stoppen
Bij de senioren trainers hebben Jannes Hilberts en Leo Zijlstra aangegeven te gaan stoppen.
Wij bedanken Jannes en Leo. Door zijn ‘nieuwe’ trainersactiviteiten in Duitsland was het voor
Jannes gedurende het seizoen vaak schipperen tussen Annen en zijn nieuwe ‘Heimat’. Binnen
de vereniging gaan we Jannes zijn persoonlijkheid en enthousiasme zeker missen. Wij wensen
hem veel plezier en succes in Duitsland maar de deur blijft altijd open staan. De afgelopen
jaren heeft Leo met veel enthousiasme de leiding gehad over Heren 1 en Heren 2. Hij regeerde
af en toe met de harde hand, maar dit was ook terug te zien in prestaties van de Heren. Naast
het fanatisme was er ook meer dan voldoende ruimte voor plezier en vinden wij het als TC
een aderlating dat Leo de vereniging gaat verlaten. We gaan Leo missen als trainer maar zeker
ook als mens. Terre-Linn en Jente Zeubring hebben aangegeven dat ze het komend seizoen
graag de jeugd zouden willen trainen. Na overleg met de jeugd TC is er besloten dat zij volgend
jaar meisjes A onder hun hoede krijgen. Wij wensen hun veel succes en danken hun voor de
inzet van het afgelopen seizoen.
Vooruitblik seizoen 2019-2020
Teamindeling:
De teamindelingen voor het komende seizoen zijn inmiddels met de teams besproken. Zoals
eerder aangegeven zijn er volgend jaar 4 dames teams. Dames 3 zal bestaan uit 5 jeugdleden
die doorstromen uit de A’s en worden aangevuld met 4 volwassenen uit het huidige dames 3.
Bij de heren zijn wisselingen maar kunnen we een aantal nieuwe leden verwelkomen en
hierdoor komen de Heren wat ruimer in het jasje te zitten. De indelingen hebben tot de start
van de competitie de status ‘concept’ en kunnen ook nog veranderen. Eventuele wijzigingen
gaat in nauw overleg tussen TC, trainers en spelers.
De definitieve schema’s publiceren we tijdig op de website.
Nieuwe trainers
We verwelkomen Samir Hardic als trainer voor Dames 1. Met ingang van het nieuwe seizoen
start Samir als de nieuwe trainer en coach. Samir heeft als trainer en coach ervaring opgedaan
bij verschillende clubs. Afgelopen seizoen was hij trainer en coach bij Gieten. Samir heeft
vroeger ook zelf bij Annen gespeeld en kijk nu al uit naar de start van et nieuwe seizoen.
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Naast Samir zal ook Sabine Westerink, als nieuwe trainer, training gaan geven aan Heren 2.
Sabine speelt zelf bij Dames 2 en heeft een trainersverleden bij verschillende teams uit
Groningen. Er moet nog wel even gepuzzeld worden om de trainers en het trainingsschema
goed af te stemmen.
Op dit moment zijn we nog op zoek naar trainers voor Heren 1, Dames 3 en Dames 4. We
hebben goede hoop dat het voor de dames gaat lukken maar dat het voor Heren 1 een lastige
puzzel gaat worden om een trainer te vinden. Mochten er nog suggesties zijn dan houden wij
ons als TC van harte aanbevolen voor een oplossing.
Bij de dames recreanten blijven er door blessures en andere omstandigheden 6 spelers over.
In overleg met het nieuwe D4 team is besloten dat er volgend jaar gezamenlijk getraind gaat
worden met de recreanten (wat het onderling lenen van elkaar bij wedstrijden nog
gemakkelijker maakt).
Trainingsschema:
De jeugdteams trainen weer op maandag, dinsdag en woensdag. Uitgangspunt is dat de jeugd
als eerste op de avond traint. Omdat in bijna alle teams jeugdspeelsters zitten of meetrainen,
zal dit helaas niet voor iedereen lukken. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk de jeugd en
opleidingsteams twee keer per week te laten trainen. Dit heeft wel consequenties voor de
contributie van de jeugdleden (verhoging). Voor komend seizoen is het gelukt om alle teams
in onze eigen sporthal te laten trainen en hoeven we niet uit te wijken naar andere
sportzalen/hallen. Wel blijft het een hele puzzel om de teams en trainers op elkaar af te
stemmen omdat binnen onze vereniging we veel spelende trainers hebben. De inzet is
natuurlijk fantastisch maar praktisch gezien maakt dat het in de afstemming van wie wanneer
moet trainen het nog wel eens lastig. Als TC proberen we hier uiteraard zo goed mogelijk
rekening mee te houden.
Vrijwilligers
De vereniging is voor het grootste deel afhankelijk van vrijwilligers die een deel van hun vrije
tijd in een gezamenlijke hobby c.q. sport willen steken. We willen dan ook alle train(st)ers,
ouders en personen die zich hebben ingezet bij de trainingen, coaching of op welk andere
manier of wijze dan ook behulpzaam zijn geweest, hartelijk danken voor hun inzet!
Wij hopen als technische commissie dat we in het komende seizoen ook weer van hun
inzet/vrijwilligheid gebruik mogen maken. We merken wel dat we een behoorlijk beroep doen
op een kleine groep mensen/vrijwilligers. Dit maakt ons als vereniging kwetsbaar.
Wij wensen alle teams, trainers en coaches veel spelplezier en succes voor volgend seizoen.
Namens de Technische commissie
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Jaarverslag Technische commissie
Jeugd volleybal
seizoen 2018-2019
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Jaarverslag 2018-2019 van de Technische Commissie jeugd SV Annen
Jeugdtrain(st)ers:
•
•
•
•
•
•

CMV Jan Luis & Nettie Hegge
A1 Casper, Jannes
A2 Jannes , Nettie
B1 Lotta
Mix C Jasmijn & Sam Anne , Fennie
C1 Nettie Hegge

Terugblik seizoen 2018-2019
CMV teams
Dit seizoen hadden we 4 mini teams.
Alle teams zijn het eerste half jaar kampioen geworden.
Het 2de half jaar zijn ze een niveau omhoog gegaan en zijn geëindigd in de middenmoot.
C1
C1 heeft 1ste klasse gespeeld en is 4de geworden.
Ze hebben een leuk en gezellig jaar gehad.
B1
B1 heeft 1ste klasse gespeeld en is 3de geworden en volgend seizoen hoofdklasse.
Mix C
Mix C is het 1ste half jaar kampioen geworden in de 1ste klasse, en het 2de half jaar 5de in de
hoofdklasse. Het was hard werken maar hebben veel bereikt.
A2
A2 is 9de geworden in de 1ste klasse. A1 en A2 hebben op maandag samen getraind, dit was
altijd een zeer gezellige training.
A1
A1 is 9de geworden in de hoofdklasse.
Ook het nieuwe seizoen hebben de meiden zich geplaatst in de hoofdklasse

Activiteiten
CMV Wedstrijden
Dit seizoen 2 keer de CMV thuiswedstrijden georganiseerd.
Zaterdag 3 november en 9 februari.
Scheidsrechters bijeenkomst
We hebben 2 keer een scheidsrechters bijeenkomst gehad voor de CMV wedstrijden.
Hier hebben ze allen uitleg gekregen van de niveaus en de spelregels.
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Koningsspelen
Op vrijdag 12 april waren de koningsspelen op de basisscholen.
Op de Eshoek was het sportplein , hier hebben wij volleybal wedstrijdjes georganiseerd
Dit in samenwerking met de ouderraad van de Eshoek
Lentetoernooi
Zaterdag 11 mei was het lente toernooi, hier hebben 40 teams aan deelgenomen waarvan 6
Annen teams.
Lotta Reekers en Sam Anne van der Meulen hebben dit georganiseerd in samenwerking met
de TC als examen opdracht.
Scholen volleybal
Vrijdag 17 mei was het scholen volleybal, hier hebben de kinderen kennis gemaakt met het
volleybal.
Er waren ongeveer 180 deelnemers.
Na afloop kregen ze een certificaat en de nummers 1 ,2 en 3 van elke groep een beker.
Plaatsingstoernooi
Op zaterdag 25 mei hebben A1 en B1 meegedaan aan het plaatsingstoernooi.
Beide teams gaan volgend seizoen hoofdklasse spelen.
Kamp
Op zaterdag en zondag 22, 23 juni is het kamp van alle jeugd van SV Annen.
Er gaan ongeveer 50 kinderen mee.
Dit jaar is het kamp op camping de Hondsrug te Eext.
Vooruitblik seizoen 2019-2020
Nieuw dit seizoen is dat alle teams een halfjaar competitie hebben.
Er is alleen een plaatsingstoernooi in de hoofdklasse, de teams die bovenin eindigen gaan
automatisch het volgende half jaar topklasse spelen.
Kaboutervolleybal
Aankomend seizoen willen wij starten met kaboutervolleybal. Dit is voor de groepen 1 en 2
van de basisschool. Hier willen wij ze kennis laten maken met volleybal door middel van
spelletjes met een bal.
Scholenvolleybal
In het nieuwe seizoen willen wij nogmaals een scholenvolleybal organiseren. Hierbij willen
wij meerdere scholen laten deelnemen, dit zal plaatsvinden onder schooltijd geduurde een
aantal dagen. Dit gebeurd in samenwerking met gymdocent Patrick Beek.
Clinic scholen
Begin van het nieuwe schooljaar willen wij clinics gaan geven op een aantal scholen om zo
meer jeugd te trekken.

9

Teamindeling:
Het nieuwe seizoen starten we met:
- 1 A team
- 2 B teams waarvan 1 een mix team.
- 1 C team
- 4 mini teams
Langs deze weg willen wij alle jeugdscheidsrechters, coaches, trainers en vrijwilligers
bedanken voor de hulp het afgelopen seizoen en we hopen het nieuwe seizoen dat we weer
op jullie kunnen rekenen.
Namens de jeugd TC,
Terre-Linn, Lotta, Sanne, Lotte, Fennie & Nettie.
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