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WOORD VOORAF

Voor je ligt het informatieblad 2015-2016 van de Ruurlose Volleybal
Vereniging TORNAX. Dit informatieblad is bedoeld voor aanvoerders, coaches, trainers, scheidsrechters, overige kaderleden en
nieuwe leden. Voor leden staan er zaken in die het hele seizoen van
belang kunnen zijn. Voor nieuwe leden is het een kennismaking met de
vereniging.
In dit blad is een algemene beschrijving gegeven van het reilen en zeilen
binnen Tornax. Denk hierbij aan:
 de gang van zaken rondom de competitie,
 verenigingsinformatie voor alle leden, zoals maatschappelijke stage,
de sportregels van Tornax, jeugdactiviteiten,
 de taken van de aanvoerder,
 informatie voor de scheidsrechters en tellers,
 de zalenlijst van Regio Oost, gewest Zuid,
 de ledenlijst van Tornax.
Om extra aandacht aan de jeugd en jeugdactiviteiten te besteden is het
belangrijk dat wij veel actieve en betrokken senioren leden en ouders
hebben. Het afgelopen seizoen werkten we met 70 kaderleden en konden we daardoor voor menigeen het werk behapbaar houden.
Mocht je aanvullingen, wijzigingen of suggesties over de invulling van
dit informatieblad hebben, dan houden wij ons van harte aanbevolen.
Wij wensen je een heel sportief seizoen toe en heten de nieuwe leden
van Tornax van harte welkom bij de vereniging.
Het bestuur van Rvv Tornax
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BESTUUR Rvv TORNAX

Het bestuur van de Volleybalvereniging Tornax bestaat in het seizoen
2015/2016 uit de volgende personen:
Voorzitter:

Ineke Nijen Es, Borculoseweg 18, Ruurlo,
0573-47175, 06-12994368
Ineke.nijen.es@hetnet.nl

Secretaris:

Vacant bij het schrijven van dit informatiebulletin. Algemene vragen aan het secretariaat
zijn te stellen via info@tornax.nl

Penningmeester:

André Welmerink, Vlas 7, Ruurlo,
0573- 442279, 06-81706333
andre-ruurlo@hotmail.com

Lid Technische Zaken: vacant bij het schrijven van dit informatiebulletin. Vragen omtrent TC zaken kunnen
gesteld worden aan: Ineke Nijen Es, voorzitter
Lid Jeugdzaken:

Corry Giesen, Groenloseweg 43 B, Ruurlo
0573-491671, 06-13058382
info@giesenruurlo.com

Accommodatie:

sporthal ‘t Rikkenhage
Sporthal ’t Rikkenhage, Fürstenauerstraat 1,
Ruurlo. Telefoonnummer: 0573-452179
szr@concepts.nl

Het bestuur vergadert 1 keer per 6 weken en bezoekt de bonds-, en
regiovergaderingen.
Ledenvergadering
De ledenvergadering vindt begin maart plaats. Deze
is toegankelijk voor alle leden. Alleen de leden van
16 jaar en ouder hebben tijdens de vergadering
stemrecht.
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Overig kader van Tornax
Technische zaken:
vacant
Ineke Nijen Es
Hans Jelier
Anke Wezinkhof,
Dick Marsman

voorzitter TC
lid technische zaken
lid technische zaken
wedstrijdsecretariaat
scheidsrechterscoördinator

Laura Wezinkhof
Henk Boland
Arie Bonnink
Johan Goes
Edwin Dieperink

tellercoördinator
wedstrijdformulieren
materiaalbeheer
materiaalbeheer
Vertrouwenspersoon

Jeugdzaken:
Corry Giesen

voorzitter

Heleen Venne
Chantal Langermans

minicoördinator
minicoördinator

0573-491671,
06-13058382
0573-454569
0573-785013

Recreantenzaken:
Eef Marsman

coördinator

0573-452045

Ledenadministratie: Hermien Schroer
Website:
Aad Beijk

---------06-12994368
06-30401461
0573-451295
0573-453124,
06-30185432
06-45825491
0573-451372
0573-452101
0573-452830
06-27072859

0573-452289
webmaster@tornax.nl

Activiteitencommissie:
Heren 1
Oliebollen, eindtoernooi
Heren 1
Snertactie
Danielle Beijk
Zwarte Cross
Luuk Rouwhorst
Beachvolleybal
Lianne Schepers
Grote Club actie
Danielle Beijk
Grote Club actie
www.tornax.nl
Verenigingsapp: download: nevobo app,
mijn club, Tornax
facebook.com/vvtornax
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ALGEMENE ONDERWERPEN EN SPORTREGELS TORNAX

Wij streven er naar dat onze leden zich bij Tornax thuis voelen en betrokken zijn. Wij willen een vereniging zijn voor onze leden en vorm
gegeven door onze leden. Een aantal sportregels binnen Tornax en overige belangrijk informatie willen wij jou hier meegeven.
Trainingen
Wij verwachten dat je vijf minuten voor aanvang van de training aanwezig bent. De trainer bereidt de trainingen voor.
Opbouw veld
Het veld wordt door het team opgebouwd, voordat de training/ wedstrijd
begint en wordt na afloop ook weer door het team afgebroken. Tenzij
voor of na de training/wedstrijd een andere training/wedstrijd plaatsvindt.
Afzegging training door jezelf of de trainer
- Als je niet kunt trainen, zeg je op tijd af. Minimaal één dag van te
voren.
- Studie hoeft niet altijd een reden te zijn om af te zeggen voor een
training (trainen is 2 uurtjes ontspanning van de studie).
- Als de trainer niet kan, zorgt hij voor een vervanger/ster of zegt de
training op tijd af. De reden wordt aan de aanvoerder meegedeeld.
De aanvoerder stelt het team op de hoogte.
Drinken/eten
Tijdens trainingen/wedstrijden is het drinken van water toegestaan. Wij
vragen je na afloop de flesjes of bidons weer mee te nemen.
Douchen
Wij verwachten dat je na afloop van de training/wedstrijd douchet. Gebruik eventueel slippers om infecties te voorkomen.
Competitie
In het laatste weekend (of één week eerder) van september begint de
reguliere competitie. Alle competitieleden krijgen voor de eerste wedstrijd het volledige wedstrijdschema en de vertrektijden van de aanvoerder/trainers te horen. Het complete wedstrijdprogramma staat ook op de
site www.tornax.nl.
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De thuiswedstrijden zijn op woensdagavond (dames 2, 4 en 5) en zaterdag (dames 1, 3, heren 1, jeugd en een aantal CMV-teams). De uitwedstrijden voor de jeugd, dames 1, 3 en de heren zijn meestal ook op zaterdag. Dames 2, 4 en 5 spelen de uitwedstrijden op verschillende dagen
van de week.
De wedstrijden van de mini’s (ca. 9 tot 12 jaar) zijn altijd op zaterdag.
De jongste jeugd (ca. 6 tot 9 jaar) spelen circulatievolleybal in toernooivorm op zaterdag.
Afmelding wedstrijd
Geef aan het begin van het seizoen door welke wedstrijden je niet kunt,
zodat op tijd vervanging kan worden geregeld. Uiteraard zijn er redenen
(blessures, begrafenissen) die op het allerlaatste moment kunnen ontstaan.
Aanvang wedstrijd
In de regel dient een team drie kwartier voor aanvang in de hal aanwezig te zijn. Zodoende kan een half uur voor de wedstrijd worden gestart
met de warming-up en het inspelen.
Wedstrijdtenue’s en trainingspakken
Aan al onze teams stellen wij (gesponsorde) kleding beschikbaar. Deze
verenigingskleding moet jaarlijks aan het eind van de competitie bij de
TC worden ingeleverd. De algemene regel is dat shirts, broekjes en trainingspakken niet tijdens de trainingen worden gedragen.
Beurtelings worden de shirts en broekjes centraal gewassen.
Wedstrijdverslagen
Wedstrijdverslagen mag je mailen naar webmaster@tornax.nl.
Boetegelden
Als jij als speler of als team een boete
krijgt, dan wordt deze in de regel door
de speler of het team betaald. In situaties waarin sprake is van overmacht
zijn natuurlijk afwijkende afspraken te
maken. Dit kan alleen na overleg met
de TC.
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Overig belangrijke zaken
Adverteerders en sponsoren
Wij hebben een aantal sponsoren, die onze wedstrijdspelende leden van
shirts en in enkele gevallen van broekjes, trainingspakken en tassen
voorzien. Op de website hebben wij hen genoemd.
De bijdragen van onze adverteerders en sponsors zijn een belangrijke
aanvulling op het sluitend krijgen van onze begroting. Wij hopen dat
deze relatie ook omgekeerd werkt, met andere woorden dat jij als lid,
speler ook bij onze adverteerders en sponsors jouw aankopen doet.
Zowel de sponsoren als adverteerders willen we voor hun bijdrage onze
hartelijke dank zeggen.
Erwtensoepactie, Grote Club actie, Zwarte cross
Naast de contributies en sponsorinkomsten is onze begroting afhankelijk
van de erwtensoepactie en de advertentieopbrengsten. Wij verwachten
van alle leden dat zij ons jaarlijks helpen met de erwtensoepactie, de
Grote Clubactie, Zwarte Cross en het ophalen van de advertenties.
Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden enige tijd bewaard in de witte ton bij de
ingang van de hal.
Sleutel ballenkast
De trainers en de leden van de TC hebben een sleutel van de ballenkast.
Mocht er geen sleutel beschikbaar zijn, dan is er altijd een reservesleutel
in de kantine te vragen.
Voorkom sportblessures: goede trainingen
en geen sieraden
- Om blessures te voorkomen is een goede trainingsopbouw uitermate belangrijk. De trainer
probeert er voor te zorgen dat de training
goed is afgestemd op je fitheid. Voel je een
blessure opkomen dan adviseren wij dit voor
de training aan de trainer kenbaar te maken.
- En een goed begin is het halve werk. De warming-up is een essentiële voorbereiding op de
komende inspanning.
- Het haar wordt zo gedragen dat het tijdens de training/wedstrijd
niet voor de ogen hangt en tijdens het spelen geen hinder geeft.
Infoblad 2015,2016, Volleybalvereniging Tornax

-

Wij adviseren tijdens trainingen/wedstrijden geen sieraden te dragen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid voor eventuele blessures op
ons nemen.

WWW.TORNAX.NL
Het doel van onze website www.tornax.nl is om een gebruiksvriendelijke, informatieve, actuele en veel bezochte website te hebben
 e-mail adres voor op de website: webmaster@tornax.nl
Via deze site is door te linken naar de regionale site van de Nevobo
waarop de meest actuele uitslagen en standen in de competitie vermeld
staan.
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LIDMAATSCHAP EN DIGITALE PASFOTO

Van aspirant lid tot volwaardig lid
Voordat je jezelf bij onze vereniging aanmeldt, kan je max. 3 keer gratis
meetrainen. Neem hiervoor contact op met een lid van de Technische
Zaken (pagina 12), zodat je ingedeeld kunt worden bij een trainingsgroep passend bij je eigen spelniveau. Na 3 trainingen vragen wij jou
het lidmaatschapsformulier in te vullen en deze in te leveren bij de trainer/ster, ledenadministratie of een lid van het bestuur.
Aanleveren digitale pasfoto voor de spelerspas
Wil je competitie spelen, dan moet je dat op het formulier aangeven en
een digitale pasfoto bijvoegen voor de spelerskaart. (Uitleg over het
aanleveren van de digitale pasfoto staat op het aanmeldformulier).
De ledenadministratie is in handen van:
 Hermien Schroer-Dijkman, Vijverweg 3,
 E-mail: hermien@schroer.nu

tel. 0573-452289

Ga je verhuizen of heb je een ander telefoonnummer, geef de wijziging
aan haar door.
Afkomstig van een andere vereniging
Wanneer je van een andere vereniging komt, vul je een aanmeldingsformulier in en lever je deze in bij de ledenadministratie. Zelf moet je er
voor zorgen dat je jouw spelerspas mee brengt.
Bij verhuizing ben je praktisch direct speelgerechtigd na ontvangst van
het aanmeldingsformulier op het bondsbureau van de NeVoBo. Bij overschrijving na 1 maart ben je pas het volgende seizoen speelgerechtigd.
Opzegging lidmaatschap
Als je wil stoppen of de vereniging wil verlaten, dien je dit schriftelijk of
via de mail te melden aan Hermien Schroer. Mondelinge afzeggingen
kunnen wij niet accepteren, omdat dit dikwijls tot verwarring leidt.
Opzeggen van het lidmaatschap kan per 1 juli en 1 januari. Competitiespelers kunnen alleen per 1 juli het lidmaatschap beëindigen, omdat de
vereniging aan het begin van de competitie een aantal verplichtingen
aangaat op basis van de jaarplanning. Daarnaast is een tussentijds verInfoblad 2015,2016, Volleybalvereniging Tornax

trek erg onplezierig voor het betreffende team. Gedwongen omstandigheden, zoals bv. verhuizing, vallen hier uiteraard buiten.

Contributies m.i.v. 1 juli 2015, exclusief bondscontributie
 Competitiespelers (regulier)
€ 138,40 per jaar
 Recreanten
€ 121,40 per jaar
 Jeugd
€ 96,00 per jaar
 Mini’s
€ 73,40 per jaar
 Niet spelende leden betalen
€
6,30 per jaar
De contributies worden in de algemene vergadering vastgesteld. Voor
inschaling geldt als peildatum 1 juli.
Bovengenoemde bedragen zijn exclusief de bondscontributie. Deze bedraagt tussen de € 21 en € 50 per lid. De bondscontributie wordt jaarlijks door het bondsbestuur vastgesteld en daarna door de penningmeester van de vereniging aan de leden doorberekend. De inning van de
bondscontributie geschiedt uitsluitend d.m.v. automatische incasso.
De contributies worden halfjaarlijks en bij voorkeur automatisch geïncasseerd. Leden die absoluut niet automatisch willen betalen, ontvangen
een acceptgirokaart.
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SPORTVEILIGE OMGEVING, NEVOBO GEDRAGSREGELS
en VERTROUWENSPERSOON

Treiteren en pesten. Wanneer vind jij het niet meer leuk?
Treiteren en pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, intimideren en andere ongewenste omgangsvormen zijn helaas
van alle dag. Wat voor de één een grapje is, kan voor een ander een
ongewenste omgangsvorm zijn. Bepalend is dat de activiteit c.q. situatie door de betrokkene als ongewenst wordt ervaren.
En uiteraard geldt ook voor jou: teamgenoten, tegenstanders/
sters, scheidsrechters, etc. worden met respect behandeld.
Gedraag je altijd en overal sportief.
Al onze begeleiders krijgen de NeVoBo gedragscode, die regels en aanbevelingen geeft waaraan begeleiders zich dienen te houden. De gedragscode bestaat tevens uit richtlijnen voor de begeleider, waarmee
seksuele intimidatie kan worden voorkomen.
- De begeleider zal er actief op toezien dat de regels worden nagestreefd door iedereen die bij de sporter is betrokken.
- Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met de
regels, zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
- Daarna zal hij het bestuur inlichten die de zaak overneemt.
Deze regels staan ook op www.tornax.nl.
Vertrouwenspersoon
Soms is het gedrag met de andere partij bespreken lastig. In zulke gevallen zou het goed zijn om bij een persoon terecht te kunnen die niets
doorverteld en die een geheimhoudingsplicht heeft. Een persoon die
luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen met jou wat de
beste oplossing voor het probleem zou kunnen zijn.
Zo’n iemand noemen ze een vertrouwenspersoon.
Vertrouwenspersoon Tornax:
 Edwin Dieperink vervult voor Rvv Tornax de functie van
“Vertrouwenspersoon Rvv Tornax”, mobielnr 06 - 27072859
 E-mail: ruurlo115@concepts.nl
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VRIJWILLIGERSWERK, MAATSCHAPPELIJKE STAGE
BIJ TORNAX. LEUK!! DOEN!!

Jij als lid en vrijwilliger van onze vereniging
Hoewel Tornax al vele vrijwilligers heeft, kunnen wij er altijd meer gebruiken. Wanneer jij iets voor de vereniging wilt doen dan kun je contact
opnemen met Ineke Nijen Es.
Te denken valt aan: scheidsrechter, (hulp)trainer, sponsorcoördinator,
hulp bij mini’s/jeugd of een andere activiteit.
Maatschappelijke stage
Binnen Tornax bieden we jeugdleden de mogelijkheid om hun maatschappelijke stage te ‘lopen’. Op dit moment bieden wij dit alleen aan
onze eigen jeugdleden aan. De maatschappelijke stages duren minimaal
een half seizoen, dus of september – december of januari – juni. Dit is
ongeacht het aantal uren die zijn afgetekend.
Voor de invulling van de maatschappelijke stage kunnen verschillende
taken uitgevoerd worden, zoals bijvoorbeeld:
 Assistent trainer en/of coachen mini’s,
 Scheidsrechter tijdens minitoernooien, jeugdwedstrijden,
 Helpen met de organisatie van toernooien,
 Helpen bij jeugdactiviteiten: sportdag, kies je sport, sportintro,
 Organisatie feestavond, deelname aan erwtensoepactie.
Aanmelden voor de maatschappelijke stage bij Tornax kan via de stagecoördinator. De stagecoördinator bekijkt samen met het jeugdlid naar
welke taken de voorkeur uitgaan. Vervolgens wordt samen met de stagebegeleiders bekeken of de stage volgens wens ingevuld kan worden.
Maatschappelijke stagecoördinator bij Tornax:
 Corry Giesen,
0573-491671, 06-13058382
 E-mail: info@giesenruurlo.com
Zoek je een stageplaats bij Tornax? Bel of mail met haar.

14

Infoblad 2012,2013, Volleybalvereniging Tornax

TECHNISCHE ZAKEN

De







taken waar de technische commissie zich mee bezighoudt, zijn:
wedstrijdsecretariaat,
het samenstellen van trainingsgroepen/competitieteams,
het begeleiden van teams,
het aanwijzen van trainers,
het verzorgen van zaalruimte,
de technische begeleiding van trainers en aspirant-trainers.

Tussen de leden van de technische commissie vindt
zeer regelmatig overleg plaats.
Als er over bovenstaande punten vragen zijn of er
ontstaan problemen, dan kun je altijd contact opnemen met iemand van de technische commissie.
De commissie technische zaken bestaat uit:
 Vacant, voorzitter TC
--------- Ineke Nijen Es, lid technische zaken
06-12994368
 Hans Jelier, lid technische zaken
06-30401461
 Anke Wezinkhof, wedstrijdsecretariaat
0573-451295
 Email: e.wezinkhof@hetnet.nl
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RECREANTEN

Naast onze competitieteams hebben we een grote recreanten-afdeling.
De trainingen zijn op de maandagavond. Trainer van de dames is Tineke
Jansen en van de heren, Peter ten Berge.
Het aanspreekpunt voor de recreantenafdeling is:
 Eef Marsman,
0573-452045, 06-10898769
 Email: ej.marsman@concepts.nl
Recreantencompetitie
Naast het volgen van trainingen kun je ook deelnemen aan de recreantencompetitie. De wedstrijden worden gespeeld in toernooivorm. Er zijn
dames-, heren- en mixed toernooien.
Ook de recreanten spelen volgens de reglementen van de NeVoBo en
met het rally-point-systeem. Elke wedstrijd bestaat uit twee sets met
een speelduur van 13 minuten per set.
Per team spelen we 4x per seizoen. Dus als je met bijv. een damesteam deelneemt speel je 4 avonden per seizoen drie wedstrijden per
avond. De toernooien vinden plaats in sporthallen in de regio.
Tornax neemt in het seizoen 2015-2016 deel met 2 herenteams en 1
damesteam.
Om deel te nemen aan deze competitie dient ook ieder recreantenlid in
het bezit te zijn van een geldige NeVoBo recreantenpas en geregistreerd
te staan bij de NeVoBo.
Invallen bij teams spelende in de reguliere competitie
Elke recreant met een pas mag 1x per speelhelft meespelen in de NeVoBo volleybalcompetitie, maar alleen in het laagste team van de vereniging. Spelers die aangemeld zijn als recreatief lid kunnen ook mee spelen in competitiewedstrijden mits ze ook aangemeld worden als competitie spelend lid. Zij mogen dan onbeperkt mee spelen.
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JEUGDZAKEN

De commissie jeugdzaken coördineert alle zaken voor de jeugd die niet
onder de commissie Technische zaken valt. Enkele voorbeelden van
jaarlijks terug kerende zaken die onder de jeugdcommissie vallen zijn:
- Het organiseren van een kamp voor de jeugd, sinterklaas voor de
mini’s, ouder-kind toernooi, vriendjes-vriendinnetjestoernooi, etc.
- Het organiseren van een volleybalinstuif voor leerlingen van de basisscholen in Ruurlo. Hiermee willen we de leerlingen kennis laten
maken met het volleybal en nieuwe leden werven.
- Deelnemen aan de sportdag van de basisscholen. Tornax geeft,
naast andere sportverenigingen uit Ruurlo, invulling aan het programma van de sportdag.
- Organiseren van de CMV toernooien in Ruurlo.
- Kledinguitgifte, verzorgen nieuwsbrief, aanmelden teams, etc.
- Het scholenvolleybal project. Wij verzorgen tijdens de gymnastieklessen op de basisscholen in Ruurlo.
- Organiseren van het Berkellandtoernooi. Een scholenvolleybaltoernooi voor leerlingen groep 7 en 8 van de Berkellandse scholen.
Jeugdzaken:
 Corry Giesen, voorzitter
0573-491671, 06-13058382
 Heleen Venne, minicoördinator
0573-454569
 Chantal Langermans, minicoördinator
0573-785013
Jeugd 2015/2016
Dit seizoen starten wij met 6 jeugdteams: meiden A, 2 meiden B, 1 jongens B en 2 mix C teams.
Mini’s 2015/2016
Bij de jongste mini’s spelen we Cool Moves Volleybal.
Met CMV wordt de coördinatie met de bal en de motoriek
van het kind vergroot. Er wordt al vroeg geleerd om
samen te spelen in een team. Er zijn verschillende niveaus binnen het circulatievolleybal, vanaf niveau 1 t/m
niveau 3. Vanaf de niveaus 4 t/m 6 spelen we minivolleybal.
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De mini’s t/m niveau 3 spelen 6 keer per jaar een toernooi. Vanaf niveau
4 wordt er ook in competitieverband gespeeld. Dit kan een toernooicompetitie zijn (niveau 4) en een reguliere competitie (niveau 5 en 6).
Binnen de jeugd- en miniafdeling van Tornax vindt u verschillende gediplomeerde trainers die zich ieder op zijn of haar manier hebben verdiept
in het volleybal bij jonge kinderen. Deze gediplomeerde trainers worden
door veel assistent trainers bijgestaan.
Ook krijgen (jeugd)leden van de vereniging de gelegenheid zich te verdiepen in het begeleiden van jeugdteams. Hiervoor streven wij naar een
goede en duidelijke communicatie tussen de betrokkenen.
U als ouder van onze jeugd-, minileden
Op u als ouder wordt een beroep gedaan om o.a. te
rijden naar een toernooi c.q. uitwedstrijd of als begeleiding van een team. En natuurlijk zal uw zoon of
dochter het ook fantastisch vinden als u hen steunt
op de tribune.
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TRAININGSTIJDEN SEIZOEN 2015/2016

Maandag

Veld 1
Meiden A1
Dames 2
Dames 4/5

Veld 2
Jongens B
Dames 1
Dames recr

Veld 3
Jongens C1
Meiden B1
Heren recr

Veld 2
Dames 3

Veld 3
Meiden B2

20.00 - 22.00

Veld 1
wedstrijden +
training
wedstrijden

Dames 1

Heren 1

Donderdag

Veld 1

Veld 2

Veld 3
niv 1, 2, 3

jongens C2

niv 5/6

niv 4

18.00 - 19.30
19.30 - 21.00
21.00 - 22.30

Woensdag
18.30 - 20.00

16.30 - 17.30
17.30 - 19.00

Wat kun je van je trainer verwachten ?
- dat hij/zij op tijd aanwezig is,
- dat hij/zij de training heeft voorbereid,
- dat hij/zij aanspreekbaar is op zijn/haar training,
- dat hij/zij weet van de doelstellingen van de vereniging en het team
en daar naar handelt
Als de trainer verhinderd is, meldt hij/zij dit zo spoedig mogelijk bij voorkeur aan de aanvoerder/ster. Hij/zij zorgt in principe zelf voor vervanging. Lukt dit niet, dan kan de T.C. worden ingeschakeld.
Wat mag de trainer van het team verwachten ?
- dat als je niet kunt trainen, je zorgt dat de trainer dit op tijd weet,
- dat je op tijd op de training aanwezig bent,
- dat je de volgende punten met elkaar besproken hebt :
a. Doelstelling voor het komende seizoen
b. Instelling op de trainingen
c. Teamgeest
d. Toernooien en oefenwedstrijden als team regelen
e. Wedstrijdverslagen voor de website
f. Afspraken maken over wie er in de basisopstelling staat
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WEDSTRIJDZAKEN TORNAX

In het laatste weekend van september begint de reguliere competitie.
Alle wedstrijdleden krijgen voor de eerste wedstrijd het volledige wedstrijdschema en vertrektijden van de aanvoerder/trainers te horen. Het
complete wedstrijdprogramma staat ook op de site www.tornax.nl.
Het wedstrijdsecretariaat wordt bemand door:
 Anke Wezinkhof, wedstrijdsecretaris
 Email: e.wezinkhof@hetnet.nl

0573- 451295

Het aanwijzen van de scheidsrechters en tellers doen:
 Dick Marsman, scheidsr.coördinator, 0573-453124, 06-30185432
 Laura Wezinkhof, tellercoördinator
06-45825491
Rally-point-systeem en puntentelling
In ons district spelen we op competitieniveau minimaal 4 sets, met een
beslissende 5e set bij de stand 2-2. Dit alles met het rally-point-systeem.
De puntentelling voor de ranglijst is als volgt:
 5 punten bij winst met
4-0
 4 punten bij winst met
3-1
 3 punten bij winst met
3-2
 2 punten bij verlies met
2-3
 1 punt bij verlies met
1-3
 0 punten bij verlies met
0-4
Nethoogtes
Heren senioren
Dames senioren
Jeugd A t/m C:
jongens A
meisjes A
jongens B
meisjes B
jongens C
meisjes C
Mini’s -
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2.43 m
2.24 m
Top/Hoofdklasse
2.43 m
2.24 m
2.30 m
2.24 m
2.15 m (groot veld)
2.15 m (groot veld)
2.00 m

Overige klassen
2.43 m
2.24 m
2.24 m
2.15 m
2.05 m (veld 14 x 9m)
2.05 m (veld 14 x 9m)
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Aanvullende spelregels C-jeugd (voor 1 t/m 3 klasse C)
De opslag gaat naar de volgende speler van het team als tijdens de opslagbeurt drie punten worden gescoord. De spelers moeten de opslag
uitvoeren tussen de zeven en negen meterlijn in.
Aanvullende spelregels minicompetitie
Er zijn een aantal aanvullende regels in de minicompetitie. Per niveau
zijn deze verschillend. Maar allen hebben het doel om de spelvreugde bij
de mini-leden te vergroten.
Op onze website www.tornax.nl, pagina mini’s staat de CMV spelregels.

TAKEN VAN DE AANVOERDER

Wat kun je van je aanvoerder verwachten ?
- In en om het team is hij/zij een voorbeeld en aanspreekpunt.
- Verzorgt voor, tijdens en na de wedstrijd de officiële handelingen.
- Namens het team is hij/zij het aanspreekpunt voor de scheidsrechter.
- In het veld is hij/zij verlengstuk van de trainer/coach.
- Hij/zij zorgt in overleg met het team dat de volgende zaken geregeld
worden:
a. vervoer evenredig verdeeld.
b. beheer van spelerskaarten en teampot e.d.
c. zorg voor invallers en coach.
d. zorg voor invullen en bijhouden teamboek.
e. zorg voor invullen van formulieren.
f. contactpersoon voor bestuur, t.c. en wedstrijdsecretariaat.
g. zorg voor verslagen voor de website.
1. Wijziging/ wedstrijd verzetten
Een wedstrijd verzetten is alleen mogelijk in zeer bijzondere gevallen. De
aanvrager of coach moet het verzetten van een wedstrijd dan ook tijdig
aanvragen bij de wedstrijdsecretaris. Voor het verzetten van een wedstrijd is namelijk goedkeuring nodig van de tegenstander en soms ook
van de bond. Het verzetten van een wedstrijd moet daarom minimaal drie weken voor de oorspronkelijke wedstrijddatum
worden aangevraagd!
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Om problemen te voorkomen, is het dus van belang om tijdig in beeld te
hebben wanneer het team niet compleet dreigt te zijn en er geen mogelijkheid is om spelers uit lagere teams te laten invallen. Mocht het om
een of andere reden toch gebeuren dat een team een wedstrijd niet kan
spelen, dan kan de boete nog gehalveerd worden als tenminste 24 uur
van tevoren de tegenstander en de bond hiervan op de hoogte worden
gesteld. Informeer dus altijd tijdig de wedstrijdsecretaris zodat deze
contact kan opnemen met de tegenstander en de bond.
2. Spelerskaarten
Alle spelers dienen in het bezit te zijn van een geldige spelerskaart voorzien van een goed lijkende pasfoto. Dit geldt ook voor coaches van
teams die uitkomen in de promotieklasse, de 1e
en de 2e klasse van de seniorencompetitie en de
top- en hoofdklasse van de jeugdcompetitie. Bij
het ontbreken van de NeVoBo-identiteitskaart
mag iemand wel spelen of coachen als hij of zij
zich kan legitimeren met een wettelijk identiteitsbewijs. Indien een jeugdspeler ook geen
identiteitsbewijs kan tonen, dan mag hij toch
meespelen. Hierop volgt dan wel een administratieve boete. Zorg dus
dat een speler in ieder geval een identiteitsbewijs bij zich heeft.
3. Wedstrijdformulieren, wedstrijdverslagen (GEWIJZIGD)
De rug/borstnummers hoeven niet meer in opklimmende volgorde op
het wedstrijdformulier ingevuld worden. Wil je zelf enige logica in de
volgorde van de spelers aanbrengen, vul ze dan op alfabet in. Hier hebben de controleurs profijt van. Maar ook dit is niet verplicht.
Er mogen maximaal 12 spelers per wedstrijd op het formulier staan.
De Libero moet op het formulier zowel in het lijstje als op de aparte
regel worden ingevuld.
De rug/borstnummers van het speelshirt moeten worden genoteerd en
de registratienummers moeten van de NeVoBo-identiteitskaarten worden
overgenomen. Het invullen van het wedstrijdformulier is de verantwoordelijkheid van de aanvoerder of de coach.
De wedstrijdformulieren worden in drievoud ingevuld. Het witte formulieren zijn bestemd voor de NeVoBo, regio Oost. Het roze formulier is
voor de thuisspelende vereniging en het gele formulier is voor de bezoekende vereniging. Wij vragen je om bij uitwedstrijden het gele formulier
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zo snel mogelijk na de wedstrijd in het bakje in de grijze kast van de
EHBO-ruimte in sporthal te leggen.
De wedstrijdverslagen worden gepubliceerd op de website. De verslagen
kunnen worden gemaild aan webmaster@tornax.nl.
4. Scheidsrechtersbeoordelingen
Met ingang van het seizoen 2008/2009 is de beoordelingssystematiek
gewijzigd. Teams in de eerste klasse en lager hoeven sindsdien geen
wedstrijdbeoordelingen in te vullen.

Belangrijke bepalingen voor het invallen
Hieronder staan de officiële invallersbepalingen van de NeVoBo – regio
Oost. Zij zijn afkomstig uit het Wedstrijdreglement (juni 2013)
3.1.5 Deelname aan een wedstrijd
3.1.5.1 Een lid heeft recht op deelname aan een wedstrijd indien:

a. hij is geregistreerd als competitielid conform artikel 2.2.4.3 en
2.2.4.5 van het Huishoudelijk Reglement;
b. hij gerechtigd is in het team te spelen ingevolge artikel 3.1.6.1;
c. hem het recht op deelname aan wedstrijden niet is ontzegd of
hij niet is geschorst bij onherroepelijke uitspraak van één van de
commissies als bedoeld in het Reglement Strafzaken;
d. hij op het wedstrijdformulier wordt vermeld als speler van het team;
e. hij een geldige spelerskaart kan tonen, of bij het ontbreken daarvan zijn

identiteit kan aantonen met een geldig legitimatiebewijs. Bij jeugd C
wedstrijden geldt dat bij het ontbreken van de spelerskaart altijd mag
worden gespeeld.
Een lid dat op het wedstrijdformulier als deelnemer (speler en/of teamofficial) is
genoteerd, wordt geacht te hebben deelgenomen aan de wedstrijd.
3.1.5.3 Een speler is uitgekomen in een wedstrijd indien hij een deel van een set
heeft meegespeeld of als libero op het wedstrijdformulier is vermeld.
3.1.5.5 In de tweede en lagere klassen van de seniorencompetitie en in de
jeugdklassen onder de Hoofdklasse is het toegestaan met vijf spelers te spelen
indien er niet meer dan vijf speelgerechtigde spelers aanwezig zijn, of het aantal
speelgerechtigde spelers door een blessure tot vijf afneemt. In dat geval is de
speler op positie 6 niet aanwezig. juni 2013

Uitleg: Bekerwedstrijden worden los gezien van de reguliere competitie
en gelden dus niet als wedstrijd.
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Uitleg: Indien een speler op papier staat en toch niet meespeelt wordt
hij als niet deelgenomen aan de wedstrijd aangemerkt, als op het wedstrijdformulier na de wedstrijd een kruisje achter zijn/haar naam wordt
gezet.
3.1.6 Wijzigen team
3.1.6.1 Een speler mag in een hogere klasse, of in dezelfde klasse in een hoger
team dan waartoe hij reglementair behoort uitkomen met de volgende beperkingen:
a. niet meer dan tweemaal in één kalendermaand;
b. niet meer dan elf wedstrijden per seizoen.
Daarnaast mag een speler in een ander team horizontaal meespelen met de
volgende beperkingen:
a. dit team uitkomt in de tweede of lagere klasse van de seniorencompetitie of in een jeugdklasse onder de Hoofdklasse;
b. dit team in dezelfde klasse uitkomt als het team waartoe de speler reglementair behoort.
3.1.6.2 Een speler, die de bovengenoemde beperkingen overschrijdt, gaat automatisch tot het team behoren waarvoor hij het laatst is uitgekomen.
3.1.6.3 Een jeugdlid mag onbeperkt uitkomen in ieder hoger team dan waartoe
hij reglementair behoort.

Uitleg: Regel 3.1.6.1 wordt uitgelegd als hoger invallen. Een speler uit
een lagere klasse mag maximaal 2x mee doen met hoger team, voordat
hij/zij zich vast speelt.
Het tweede deel van de regel wordt als horizontaal invallen uitgelegd.
Dit betekent dat een speler van dames 3 onbeperkt bij dames 4 en 5
mag invallen of een speler van dames 4 bij dames 3, 5 en een speler
van dames 5 bij 3 en 4. Dit omdat allen in de 4 e klasse spelen. Eveneens
mogen spelers van dames 1 onbeperkt bij dames 2 invallen en vice versa. Dit omdat de regel vanaf de 2e klasse geldt.

Voorbeeld: Britt Nieuwenhave is speelster van dames 3, spelend in de 4e
klasse. Zij mag onbeperkt invallen bij dames 4 en 5 omdat zij ook 4e
klasse spelen. Zij mag echter maar 2x per maand, maximaal 11 wedstrijden bij dames 1 of 2 invallen.
Voorbeeld: Daniek Wesselink is speelster van dames 1, spelend in de 2e
klasse. Zij mag onbeperkt invallen bij dames 2 omdat zij ook 2 e klasse
spelen. Zij mag niet invallen bij dames 3, 4 of 5.
Wij hebben een aantal speelsters uit de damescompetitie nog als jeugdlid kunnen opgeven. Zij mogen dus onbeperkt bij alle teams invallen.
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SCHEIDSRECHTERS

Een vereniging kan niet zonder scheidsrechters, ook Tornax niet. De
scheidsrechterscoördinator wijst voor elke thuiswedstrijd voldoende gekwalificeerde scheidsrechters aan.
Onze scheidsrechterscoördinator is:
 Dick Marsman
0573-453124, 06-30185432
 Email: d.marsman@concepts.nl

De scheidsrechters voor de minicompetitie hoeven geen aparte scheidsrechtersopleiding te hebben gevolgd. Kennis van het spel en van de voor
de mini’s afwijkende regels is natuurlijk wel essentieel.
Dick Marsman is voor Tornax gecertificeerd scheidsrechtersopleider.
Benodigde codes per seizoen 2015/2016
De scheidsrechterscodes voor het seizoen 2015-2016 zijn:
Codes
R1
V4
V5
V6
V7
V8

Divisie/klasse
Bevoegd om wedstrijden te leiden in de 3e divisie t/m de laagste klasse van de seniorencompetitie en alle wedstrijden jeugd.
Bevoegd voor eigen vereniging om wedstrijden
te leiden in de 1e t/m de laagste klasse senioren
en alle jeugdwedstrijden.
Bevoegd voor eigen vereniging om wedstrijden
te leiden in de 1e t/m de laagste klasse senioren
en alle jeugdwedstrijden.
Bevoegd voor eigen vereniging om wedstrijden
te leiden in de 3e klasse en lager en jeugdwedstrijden m.u.v. de Topklasse A- en B- jeugd.
Bevoegd voor eigen vereniging om wedstrijden
te leiden in de 3e klasse en lager en jeugdwedstrijden m.u.v. de Topklasse A- en B- jeugd.
Bevoegd voor eigen vereniging om wedstrijden
te leiden in de 3e klasse en lager en jeugdwedstrijden m.u.v. de Topklasse A- en B- jeugd.
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Afgeronde VS3
opleiding met PvB
op 3e divisie niveau.
Afgeronde VS2
opleiding.
Deelnemer aan de
VS2 opleiding.
Met goed gevolg
afgelegde digitale
instaptoets
Afgeronde VSJopleiding
Deelnemer VSJopleiding

Scheidsrechters Tornax per 13 oktober 2015
Naam
Johan ten Arve
Arie Bonnink
Erna Brunekreeft
Esli Diepenbroek
Edwin Dieperink
Maria Dullaert
Johan Goes
Julia Groot Enzerink
Gert Hans
Annemarie Heezen
Hans Jelier
Anouk Klein Kranenbarg
Leendert Koertse
Gerrit te Kronnie
Nienke Langermans
Erna Leunk
Merle Luchtenburg
Dick Marsman
Ineke Nijen Es
Angela Oonk
Lara Schepers
Carolus Span
Naomi Span
Tara Stadens
Karlijn te Veldhuis
Daniek Wesselink
Anke Wezinkhof
Laura Wezinkhof
Ruth Wezinkhof
Fred Wolters
Lotte Wossink
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Code
4
4
4
7
4
6
1
6
4
4
4
6
4
6
6
4
6
4
4
6
6
6
7
6
4
7
6
6
6
4
6

Hessenweg 2
Sophialaan 67
Weide 16
Pasmanshaard 7
W. Alexanderlaan 115
Kastanje 6
v. Heeckerenlaan 29
Hazelnoot 32
Gerst 2
Spoorstraat 36
Wildenborchseweg 29
Hukkersdijk 2
Elfenbank 3
De Huikert 3a
Dorpsstraat 70a
Haarskamp 12
Heerlijkheidstraat 13,
Pasmanshaard 11
Borculoseweg 18
Hallerweg 2a
Tolhutterweg 1
Kaapdijk 7
Kaapdijk 7
Barchemseweg 59
Hazelnoot 29
Spelt 2
Hillebrandsweg 1b
W. Alexanderlaan 18
Hillebrandsweg 1b
W. Alexanderlaan 39
Manpadweg 12
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Telefoon
451748
452101
453880
451301
453534
06-12185755
452830
453808
442413
452907
06-30401461
453644
453406
432753
450426
06-46333292
453124
471755
451731
452719
453676
453676
06-33025445
453152
453884
451295
460346
451295
452577
461388

TAKEN VAN DE TELLER/TELLERS, VOOR ALLE COMPETITIESPELENDE LEDEN

Iedere wedstrijd wordt gefloten door de scheidsrechter. Een belangrijke
assistent van de scheidsrechter is/zijn de teller(s). Als competitiespelend
lid fungeer je enkele malen per seizoen als teller. Dit geldt uiteraard niet,
als je al als scheidsrechter of op andere wijze actief bent tijdens de wedstrijden. De tellercoördinator, Laura Wezinkhof, maakt tweemaal per
seizoen een overzicht. Elk lid ontvangt hiervan bericht en eveneens
hangt het overzicht op het publicatiebord en staat het op de website en
in het clubblad.
Als










teller bij Tornax heb je de volgende taken:
Zorg dat je op tijd bent,
15 minuten voor aanvang melden bij de scheidsrechter,
bij aanvang van de wedstrijd de inspeelballen in de wagentjes stoppen, zodat het veld geheel leeg is,
voor aanvang van de set de spelersnummers op het wedstrijdformulier invullen,
tijdens de set de stand op het wedstrijdformulier invullen,
tijdens de set de wijzigingen in opstelling en time-outs invullen,
voor aanvang van de set alles op het telbord op nul zetten,
tijdens de set de stand bijhouden op het telbord en time-outs aangeven.
na de wedstrijd het formulier ondertekenen en afgeven aan
de scheidsrechter

Een voorbeeld van het wedstrijdformulier is op het telbord geplakt. Hierop staat precies beschreven welk vakje bij spelerswisselingen, time outs,
einde set, etc. ingevuld moeten worden. En als je het toch moeilijk
vindt, vraag dan hulp aan de coach of aan spelers die op de bank
zitten.
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OVERIGE ACTIVITEITEN

Naast de ‘normale’ volleybalactiviteiten organiseert Tornax nog meer.
Kaderavond
Tornax organiseert elk jaar voor alle leden die iets doen voor de vereniging een kaderavond. Deze avond is een gezellige avond waarbij de
vereniging toont, dankbaar te zijn voor de energie die de kaderleden in
de vereniging stoppen.
Erwtensoepactie, Zwarte Cross en Grote Clubactie
Om de clubkas te spekken, wordt elk jaar in de maand februari een erwtensoepactie gehouden. De plaatselijke slager levert ons de soep. Deze
wordt op een zaterdag door Tornax leden, jeugd en senioren aan de
man gebracht. Alle straten worden bezocht om de soep te verkopen.
Daarnaast tappen we met een grote
groep senioren leden op de Zwarte Cross
en nemen de jeugdleden deel aan de
Grote club actie.
Oliebollen/slottoernooi
Jaarlijks aan het eind van het jaar en
einde van het seizoen sluiten we af met
een slottoernooi. Het mixen van alle
teams zorgt voor enkele avonden vertier
en nieuwe contacten tussen de leden.
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OVERZICHT VAN DE SPORTHALLEN IN DISTRICT ZUID

Aladnahal

AALAL

Bevrijding 1

Aalten

Stationsplein

AALST

Landbouwstraat 1

Aalten

B. Ruysschool

AGLRU

Pr. Margrietlaan 10

Angerlo

0313-473603

Almeloë

AMNAL

Torenstraat 4

Almen

0575-431758

Sportcentrum't Timpke

BCLTI

Haarloseweg 10

Borculo

0545-272271

’t Onderschoer Dorpshuis

BCMON

Beukenlaan 1

Barchem

0573-441583

Ons Huis

BDVON

Kruittorenstraat 1

Bredevoort

0543-451214

de Kolkstede

BEEKO

Kolkstedeweg -

Beek gem Bergh 0316-531759

de Sonders

BLTSO

Avesterweg 1

Beltrum

0544-481867

de Muizenberg

DDMMU Lupinestraat 11

Didam

0316-223727

Beumerskamp

DSBBE

Breedestraat 39

Doesburg

0313-474609

Gymnastiekzaal Wilgenstraat

DSBWI

Wilgenstraat 2

Doesburg

0313-473216

De Bongerd

DTCBO

De Bongerd 81

Doetinchem

0314-328800

Gymzaal Houtsmastraat

DTCHO

Houtsmastraat -

Doetinchem

Het Kleurrijk

DTCKL

Willie Brandtplein 6-10

Doetinchem

Gymzaal Lovinklaan (Oosseld) DTCLO

Mr. Lovinklaan 41

Doetinchem

Gymlokaal De Hoop

DTCOT

Ottawastraat -

Doetinchem

Rozengaarde

DTCRO

Bezelhorstweg 115

Doetinchem

0314-332534

de Spelleward

DVNSP

Kastanjelaan 7

Duiven

0316-263298

Eurohal

DXPEU

Europastraat 2

Dinxperlo

0315-651765

de Pickerhal

EBGPI

Kerkstraat 28

Eibergen

0545-474400

de Rekstok

EBPRK

Esweg 25B

Eibergen

0545-474844

de Stuw

EFDST

Bargeweg 5

Eefde

0575-540060

Ijsselweide

GDGYS

Industrieweg 2

Gendringen

0315-681188

de Pol

GDRPO

Pelgrimstraat 61

Gaanderen

0315-324962

de Benneker

GLSBE

Driessenweg 25

Gelselaar

0545-481494

Den Elshof

GRLEL

Oude Winterwijkseweg 37

Groenlo

0544-462386

S.G. Marianum

GRLMA

Deken Hooijmansingel 1

Groenlo

0544-477070

Ni-Je Veste

GRLNI

Wheme 30

Groenlo

0544-461961

’t Trefpunt

GRSTR

Molenweg 53/55

Gorssel

0575-493576

de Panoven

GSBPA

Bingerdensedijk 2

Giesbeek

0313-631110

de Kamp

HGLKA

Sarinkkamp 7

Hengelo gld

0575-462689

Sportzaal Leliestraat

HGLLE

Leliestraat 1A

Hengelo gld

Hessenhal

HKPHE

Monumentenweg 30

Hoog-Keppel
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0543-474590

0314-377182

0314-381476

Meisterkamp

HLLME

Roggestraat 50

Montferland

HRBMO

Oude Doetinchemseweg 43 's-Heerenberg

0314-661660

Hoeflo

HRFHO

Hulstweg 6

Harfsen

0573-431779

het Kempken

HRVKE

Ursulastraat 2

Harreveld

0544-372959

de Cluse

HRWCL

Martinusweg 39

Herwen

0316-247115

Sporthal De Beemd

LCMBE

Zutphenseweg 110

Lochem

0573-252620

Koedijk

LCMKO

Koedijk 29

Lochem

0573-251908

de Zomp

LOIZO

Wehlseweg 40

Loil

0316-226340

de Branink

LRNBR

Verwoldseweg -

Laren

0573-401886

Hamalandhal

LTVHA

Walcherenstraat 1

Lichtenvoorde

0544-372712

Del Akker

LVLDE

Lievelderweg 120

Lievelde

0544-374666

’t Kempken

MDOKE

Beuksveld 6

Meddo

0543-569406

Sportzaal Waalderweg

MRVWA

Waalderweg 11

Mariënvelde

0544-351674

Oranjelaan

NDEOR

Oranjelaan 2

Neede

0545-292613

’t Spilbroek

NDESP

Bleekenweg 14

Neede

0545-292717

Sportzaal 't Haarhuis

NRDHA

Haardijk 2B

Noordijk

0545-841060

Pauwengaard

PNDPA

Renbaan 1A

Pannerden

0316-371585

’t Asterloo

RKNAS

Zuid Rekkenseweg 21

Rekken

0545-431272

de Mölle

RMLMO

het Olland 1

Rietmolen

0545-221505

Rikkenhage

RRLRI

Fürstenauerstraat 1

Ruurlo

0573-452179

het Hooge Wessel

SDRHO

Prins Bernhardlaan 3

Steenderen

0575-452263

Buurtschapshuis Sinderen

SRIBU

Sinderenseweg 112

Sinderen

0315-617489

Isala College

SVDIS

Laan van Schuylenburch 8

Silvolde

0315-327041

Burg. Habeshal

TKMHA

's Gravenwaard 1A

Tolkamer

0316-541882

de Paasberg

TRBPA

't Veld 33

Terborg

0315-324112

De Wienwaarden

TRBWI

De Wienwaarden -

Terborg

’t Jebbink

VDNJE

't Jebbink 15

Vorden

0575-552445

de Bult

VGDBU

Kapelweg 17

Vragender

0544-374777

d’n Draejer

VLWDR

Velswijkweg 50

Velswijk

0314-641458

van Pallandthal

VSVPA

van Pallandtstraat 8

Varsseveld

0315-241346

Kon. Beatrix Centrum

WEHBE

Kon. Wilhelminastraat 14

Wehl

0314-681793

Koningin Beatrixzaal

WEHBZ

Kon. Wilhelminastraat 14

Wehl

0314-681793

de Lankhorst

WMDLA

Lankhorsterstraat 3B

Wichmond

0575-441820

de Kei

WRVKE

Bussenweide 2

Warnsveld

0575-521938

Heytingszaal

WTVHE

Nieuwehof 2

Westervoort

026-3116088

de Pals

WTVPA

Emmerik 5

Westervoort

026-3118726

de Hazelder

WTWHA Europalaan 250

Winterswijk

0543-513933

de Pelkwijk

WTWPE

Winterswijk

0543-514750

30

Hakkelerkampstraat 31
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Halle

0314-631632

de Pokkershutte

YZVPO

Loordijk 14

IJzevoorde

0314-342600

Roncallischool

ZDDRO

Jac. Thyssestraat 3

Zeddam

0314-651530

de Pol

ZHMPO

van Goghstraat 72

Zelhem

0314-621366

LEAO de Graafschap

ZTPGR

Wijnhofstraat 1

Zutphen

0575-516063

Hanzehal

ZTPHA

F. Blankers-Koenweg 2

Zutphen

0575-516661

Lunettestraat

ZTPLU

Lunettestraat 3

Zutphen

0575-525544

Heerenmaten

ZVNHE

Heerenmaten 8

Zevenaar

0316-523020

Lentemorgen

ZVNLE

Lentemorgen 3

Zevenaar

0316-525420

Sourcy Center

ZWNSO

Zegendijk 5

Zieuwent

0544-352222
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