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Jaarverslag Technische Commissies 
Volleybal 
seizoen 2019-2020 

TC Senioren 
Samenstelling TC 
Train(st)ers: 

• Emal Amini (heren 1) 
• Sabine Westerink (heren 2) 
• Alwin Hut (heren 3) 
• Samir Hardic (dames 1) 
• Frank Rosevelt (dames 2) 
• Hans Stiekema (dames 3) 
• Sam Anne van der Meulen (dames 4 en recreanten) 
• Henk-Geert van der Meulen (dames 4 en recreanten) 

 
Coördinatie TC 
Senioren:  Hans Stiekema & Henk-Geert van der Meulen 

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 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 wel 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. 

Vergaderingen met trainers 
De TC (jeugd en volwassen) is het afgelopen seizoen twee keer bijeen geweest met de trainers. 
Daarnaast hebben 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 in september 2019 en de tweede in december. De vergadering in 
september was de start van het nieuwe seizoen. De TC heeft hier het een en ander toegelicht 
zoals trainingstijden, wedstrijden en een aantal praktische zaken. Ten opzichte van het vorige 
seizoen was de indeling qua trainers en teams in een vroeg stadium afgerond.  
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In december 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.  

Normaal gesproken zouden we in maart 2020 nog een bijeenkomst hebben gehad, maar door corona 
is dit niet doorgegaan. De volwassen TC heeft op basis van (persoonlijke) contacten met de trainers en 
de aanvoerders in juni 2020 een voorlopige teamindeling gemaakt. Deze is voor de zomer 2020 bij de 
aanvoerders bekend gemaakt. Hier en daar hebben wij als TC nog een toelichting gegeven aan leden 
die door de indeling in een ander team zijn gekomen. De voorlopige indeling heeft er helaas voor 
gezorgd dat een tweetal leden hun lidmaatschap hebben beëindigd. Hierdoor hebben we de 
voorlopige indeling nog een keer moeten aanpassen. 

Naast de gesprekken met de teams hebben we ook met de trainers gesproken. De input van deze 
gesprekken is de basis geweest voor de opzet van het trainingsschema.  

De voornaamste uitgangspunten om te komen tot het trainingsschema en indeling was;  

• Trainers voor elk team (rekening houdend met de voorkeuren van de trainers) 
• Voorkeuren van de teams 

Indeling Senioren 
Bij de voorlopige teamindeling van de senioren is gekeken naar de teamsamenstelling 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 ook in het seizoen 
2020-2021 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 damesrecreantenteam zijn. Wel dienen we op te merken 
dat het maken van een trainingsschema en de teamindeling best wat voeten in aarde heeft gehad. De 
basis qua aantal spelers bij heren 2 en 3 is smal en we hebben overwogen om de twee teams samen 
te voegen. Doordat we twee spelers erbij hebben gekregen (bij heren 2) was dat op het laatste moment 
niet nodig. Helaas zien we een afname in het aantal leden bij de heren, waardoor het lastig om de 
teams in de benen te houden.  

Bij de dames en recreanten hebben we ook mutaties gehad, maar hier zijn de aantallen nog voldoende 
om vier teams te vullen. Ook hier zijn een aantal nieuwe leden te verwelkomen.  

De samenstelling van de recreanten staat al meerdere jaren onder druk. Vorig seizoen konden we een 
aantal nieuwe recreanten verwelkomen. De nieuwe leden kiezen ervoor om met ingang van het 
komende seizoen competitie te gaan spelen. Hierdoor blijven er nog een viertal recreanten over. 
Dames 4 zal de recreanten, daar waar mogelijk, helpen tijdens hun wedstrijden en wordt er 
gezamenlijk getraind.  

Terugblik seizoen 2019-2020 
Zoals bekend is door corona het seizoen in maart gestopt en hebben wij als TC een vreemde afsluiting 
van het seizoen gekend. Ondanks dat waren de prestaties van de teams over de gehele lijn redelijk 
stabiel.  We kunnen spreken van een ‘redelijk’ succesvol en sportief goed seizoen met een 
ongemakkelijke afsluiting door corona; 

Heren 1  
Stabiele ploeg, die aan het einde van de gestaakte competitie als kampioen is uitgeroepen. Door 
blessures en andere verplichtingen niet altijd compleet, maar met aanvulling vanuit heren 2 is het 
spelen nooit een probleem geweest. Gezamenlijk is ervoor gekozen om niet te promoveren. 
Voornaamste reden hiervoor is dat ondanks de negen spelers op papier er onvoldoende stabiliteit is. 
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Heren 2 
Prima seizoen gedraaid. Net als het seizoen hiervoor bovenin meegedraaid en naar vermogen 
gespeeld. Het team is in de top 5 geëindigd.  

Heren 3 
Stabiel seizoen met af en toe aanvullingen. Plezier staat bij deze ploeg nog steeds voorop. Het team is 
wederom in  de middenmoot geëindigd.  

Dames 1 
Na de degradatie van het afgelopen seizoen mochten zij het dit keer proberen in de 1ste klasse onder 
leiding van Samir. Door blessures niet altijd compleet, maar door strijd en inzet aan de onderkant van 
de middenmoot geëindigd. Met een aantal aanvullingen vanuit de jeugd en extern ligt er een mooie 
basis om op verder te borduren het komende seizoen. Door een studie elders in het land heeft Terre 
Linn afscheid moeten nemen. Inmiddels blijkt haar studie te combineren met het volleyballen bij 
dames 1, waardoor ze weer aansluit bij het team. 

Dames 2 
Dit seizoen draaiden de dames tot aan corona mee in de top van de 1ste klasse. Na de promotie van het 
vorig jaar maakten zij hun ‘favorietenrol’ meer dan waar. Echter bleek het team van Set Uppers een 
maatje te groot voor de dames. Na het seizoen hebben ze afscheid moeten nemen van Anke, Jacolien 
en Marijn.  Daarnaast is het team door zwangerschappen niet volledig. Door de routine in het team en 
aanvullingen vanuit de jeugd en van buitenaf zal het team in staat zijn lekker mee te ballen in de 
competitie. 

Dames 3 
Kende dit jaar een ongelukkig seizoen. Het team was door blessures niet altijd compleet, waardoor 
coach Jan af en toe moest roeien met de riemen die hij had. Tot corona stonden de dames in de 
onderste regionen. De dames hadden nog wat wedstrijden tegen concurrenten op het programma 
staan om extra punten te pakken. Helaas lukte dit niet meer en bleek degradatie een feit. Door een 
lobby van het secretariaat komt dames 3 volgend jaar toch weer uit in de 3e klasse. Hierin moeten ze 
dit jaar door een aantal versterkingen zeker een rol van betekenis kunnen spelen. Het is een mooie 
mix tussen jong en oud. 
 
Dames 4 
De ‘oudere’ jeugd van de vereniging kende een uitermate sterk seizoen. Nieuwe speelsters dienden 
ingepast te worden, maar dat ging moeiteloos en resulteerde uiteindelijk in een mooie derde plaats. 
Misschien had hier nog wel iets meer in gezeten. Het was een mooi seizoen, waarin met veel plezier 
gespeeld is. 
 
Dames recreanten 
Het recreantenteam van de vereniging kende een wisselend seizoen met blessures en soms een lage 
opkomst. Met hulp van dames 4 en nieuwe leden heeft men toch alle wedstrijden kunnen spelen. Dit 
jaar trainde dames 4 en de recreanten samen, waardoor de opkomst voor de trainers voldoende 
was. 

Trainers die stoppen 
Bij de senioren trainers heeft Hans Stiekema aangegeven te gaan stoppen i.v.m. een nieuwe studie. 
Hans stopt niet alleen met het trainen maar ook met de TC. Hans, super bedankt voor je inzet van de 
afgelopen jaren en veel succes met je studie in Amsterdam. Gelukkig hebben we hiervoor weer een 
nieuw ’talent’ kunnen vinden. Mark Westerink en Henk-Geert van der Meulen zullen het komend 
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seizoen de TC voor de volwassenen vormen. Daarnaast verwelkomen we Bart Stant bij de trainers. Bart 
zal het stokje van Hans bij dames 3 gaan overnemen. We wensen Bart veel plezier met de dames. Voor 
de rest blijven de trainers op hun post wat voor ons als TC en voor de vereniging een goed teken is. 
Blijkbaar hebben de trainers het goed naar de zin bij Annen. Als TC kunnen wij alleen maar blij zijn met 
deze kanjers die elke week in de hal staan om ‘de troepen’ aan te sporen en op te stuwen naar 
ongekende prestaties! 

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 de inzet!  

Wij hopen als technische commissie dat we in het komende seizoen ook weer van jullie 
inzet/vrijwilligheid gebruik mogen maken.  

Met sportieve groet. 

De Senioren-TC 

 

 
  



 

Pagina 5 van 7 
 

TC Jeugd 
Samenstelling TC 
Jeugdtrain(st)ers: 

• CMV Lotta Reekers, Fennie Hegge &Lydwien  Niewijk & Nettie Hegge,[augustus Jan Luis] 
• A1 Jente Zeubring & Terre Linn Zeubring 
• B1 Lotta Reekers 
• Mix C  Casper Schilperoort 
• C1 Nettie Hegge 

 
Coördinatie TC 
Jeugd: Nettie Hegge, Terre Linn Zeubring, Lotta Reekers, Fennie Hegge, Lotte Veltink , Sanne  

Menninga 

Terugblik seizoen 2019 -2020 
CMV teams 
Dit seizoen hadden we 4 mini teams. 3 teams  zijn het eerste half jaar kampioen geworden, N3-1, N4-
1 en N6-1, Het 2de half jaar  zijn de teams  een niveau omhoog gegaan en  geëindigd in de middenmoot. 

C1  

C1 heeft 1ste  klasse gespeeld en kampioen geworden en dus door gegaan naar de hoofdklasse. 

B1 
B1 heeft hoofdklasse klasse gespeeld en is gedegradeerd. Het 2de half jaar 1ste klasse gespeeld. 

Mix B 
Mix B is het 1ste half jaar kampioen geworden in de 1ste klasse, het 2de half jaar hebben ze in de 
hoofdklasse gespeeld. 

A1  
A1 heeft het 1ste  half jaar hoofdklasse gespeeld  is gedegradeerd.  Het 2de half jaar  hebben ze in de 1ste 
klasse gespeeld. 

Vanwege het corona virus zijn alle wedstrijden gestopt vanaf week 10 en heeft er ook geen 
plaatsingstoernooi voor de A, B, en C jeugd plaats gevonden. 

Kaboutervolleybal 
In januari zijn we gestart met kabouter volleybal voor de kleuters. Dit was een succes en krijgt een 
vervolg in het nieuwe seizoen. 

Activiteiten 
CMV Wedstrijden 
Dit seizoen zijn er 2 keer de CMV thuiswedstrijden georganiseerd: zaterdag 9 november en 8 februari. 

Kerstballentoernooi 
Op 28 december hebben we het 1ste kerstballen toernooi georganiseerd. Hier deden 20 C en  B  teams 
aan mee. Voor de vereniging een mooie impuls. 

Koningsspelen  
Koningsspelen is niet door gegaan i.v.m. het corona virus. 
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Lentetoernooi 
Het lente toernooi is niet door gegaan i.v.m. het corona virus. De nieuwe datum is 29 mei 2021. 

Scholenvolleybal 
Vrijdag 7 februari was het scholenvolleybal, hier hebben de kinderen kennis gemaakt met het 
volleybal. Er waren ongeveer 100 deelnemers. Na afloop kregen ze een certificaat en de nummer 1  
gaat door naar de volgende ronde in Assen 

Plaatsingstoernooi 
Het plaatsingstoernooi is niet door gegaan i.v.m. het corona virus. 

Kamp 
Het kamp heeft afgelopen jaar niet kunnen plaatsvinden i.v.m. het corona virus. Dit betreuren wij en 
hopen het komend seizoen wel te kunnen organiseren. 

Vooruitblik seizoen 2020-2021 
Ook dit seizoen hebben alle jeugd teams 2x een half jaar seizoen 

Kaboutervolleybal 
Aankomend seizoen willen wij starten met een combi gym/ kaboutervolleybal. Dit zal voor kinderen 
zijn met de leeftijd vanaf 4 jaar. 

Kerstballentoernooi 
Het kerstballentoernooi vindt plaats op woensdag 30 december 2020 

Scholenvolleybal 
In het nieuwe seizoen willen wij nogmaals een scholenvolleybal organiseren. Hierbij willen wij 
meerdere scholen laten deelnemen en het zal plaatsvinden onder schooltijd gedurende een aantal 
dagen. Dit gebeurt in samenwerking met gymdocent Patrick Beek.  

Lentetoernooi 
Op zaterdag 29 mei 2021 vindt het lente toernooi plaats 

SV Annen (jeugd)kamp 
Op zaterdag 5 en zondag 6 juni 2021 vindt het kamp plaats op camping de Hondsrug 

Jeugdteams 2020-2021 
Het nieuwe seizoen starten we met: 

- 1 A team  
- 1 B team 
- 1 Mix B 
- 4 mini teams 

De teamindeling is inmiddels bekendgemaakt en is terug te vinden op de site. 

Afscheid: 
Op zaterdag 9 november hebben wij afscheid genomen van Jan Luis. De kinderen hebben leuke 
tekeningen en gedichten gemaakt. Ook heeft Jan een foto boek gekregen. Het was een mooi afscheid. 

Verder nemen we afscheid van Terre Linn Zeubring en Sanne Menninga. Terre Linn gaat studeren in 
Haarlem  en Sanne woont inmiddels in Groningen. 

Welkom: 
Jente Zeubring neemt plaats in de Jeugd TC. 
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Vrijwilligers: 
Langs deze weg willen wij alle jeugdscheidsrechters, coaches, trainers en vrijwilligers bedanken voor 
de hulp het afgelopen seizoen en we hopen dat we in het nieuwe seizoen weer op jullie kunnen 
rekenen .  

Tot slot: 
Wij wensen alle teams, trainers en coaches veel spelplezier en succes voor volgend seizoen. 

Met sportieve groet. 

De Jeugd-TC 
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