TORNAX
Volleybalvereniging te Ruurlo

opgericht 24 maart 1970

22 september 2014
WE ZIJN WEER BEGONNEN !!!!!
De minitraining is weer sinds 28 augustus gestart, dus tijd voor de eerste mini-nieuwsbrief van dit
seizoen 2014/2015
Onderwerpen:
-

nieuwe trainingstijden
voorstelrondje
trainingsgroepen
Tornax huisregels
agenda toernooien niv. 1 t/m 3 en niv. 4
Grote Clubactie

Nieuwe trainingstijden
Met het nieuwe volleybalseizoen zijn de trainingstijden voor de mini’s gewijzigd i.v.m. invulling door
trainers.
Om 16.00 uur start Sjoerd Nijkamp met niveau 4. Zij trainen tot 17.15 uur. Anouk Haselberg is
assistent trainer bij deze groep. Contactgegevens Sjoerd: Tel: 06-36574727, e-mail:
sjoerd_nijkamp@hotmail.com
Om 17.15 uur start Lianne Schepers met de jongste mini’s (niv. 1 t/m 3). Zij stelt zich hieronder aan
jullie voor. Zij wordt hierbij bijgestaan door Britt Nieuwenhave (stagiair Sport & Spel), Ilse
Diepenbroek (maatschappelijke stage), Sanne Reijerink (assistent trainer) en Linet Rooks (assistent
trainer). Deze groep traint tot 18.30 uur. Contactgegevens Lianne: Tel: 0573-452719, e-mail:
e.schepers@hetnet.nl
Ook om 17.15 uur starten niveau 5 en 6 die getraind worden door Marcel Giesen met als assistent
trainer Onne Jelier. Iris ten Berge helpt deze trainingsgroep voor haar maatschappelijke stage. Niveau
5 en 6 trainen tot 18.45 uur. Contactgegevens Marcel: 06-23638269, e-mail: marcel@tgz-nederland.nl
Voorstelrondje.
Hallo mijn naam is Lianne Schepers. Sinds een paar weken train ik met veel plezier de mini's niveau 1 t/m 3.
Een energiek clubje lieve kids dat veel wil leren, we hebben het gezellig samen. Ik heb hulp van 4
enthousiaste meiden, Britt, Ilse, Linet en Sanne, heel fijn!
Ik ben al een aantal jaren betrokken bij Tornax, alle drie mijn kinderen zijn lid van de club. Ze trainen en
spelen in niveau 5, jongens C en dames 1. Ik ben ooit begonnen als enthousiast klappende moeder op de
tribune, maar je groeit vanzelf met de club mee... Ik coach en fluit zo af en toe, heb vorig jaar met niveau 4
meegedraaid als "ballenmeisje" en help met de grote clubactie.
In het dagelijks leven werk ik als leerkracht op een basisschool in Borculo. Ook dit doe ik met erg veel plezier.
Wat mij aanspreekt bij Tornax is dat ( het aanleren van) positief en sportief gedrag hoog in het vaandel
staat. Hier hoop ik mijn steentje aan bij te dragen.
Ik hoop dat we met de mini's nog veel leuke trainingen zullen hebben. En mochten er vragen of opmerkingen
zijn, dan kom gerust na de training naar me toe om het te overleggen.

Trainingsgroepen
Trainingsgroep 1 > Niveau 4 > 16.00 uur > trainer Sjoerd Nijkamp
Nora, Annelie, Sam, Isa KG, Anna en Isa W

Trainingsgroep
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

2 > Niveau 1, 2 en 3 > 17.15 uur > trainer Lianne Schepers
Quinte, Sanne, Liz, Tessa, Benthe en mogelijk nieuwe leden
Marije, Marleen, Kim, Jasmijn, Fleur B, Femke en Fleur S
Max, Lynn, Yaron, Renske, Lieve en Lucia.

De indeling is nog niet vast. Er kunnen nog veranderingen in plaatsvinden.

Trainingsgroep 3 > Niveau 5 en 6 > 17.15 uur > trainer Marcel
Niveau 6 > Fleur T, Maud, Lynn, Eliza en Lize
Niveau 5 >Ronald, Gijs, Jur, Chiel, Nila Sophie, Ruth, Anouk, Eline en Mirthe

Tornax huisregels
Trainingen: Wij verwachten dat je vijf minuten voor aanvang van de training aanwezig bent. De
trainer bereidt de trainingen voor.
Afzegging training door jezelf of de trainer


Als je niet kunt trainen, zeg je op tijd af. Minimaal één dag van te voren.



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.
Vervoer naar wedstrijden: Op de ouders wordt een beroep gedaan om o.a. te rijden naar een
toernooi c.q. uitwedstrijd of als begeleiding van een jeugdteam.
Lang haar: Het haar wordt zo gedragen dat het gedurende de training/ wedstrijd niet voor de ogen
hangt en tijdens het spelen geen hinder geeft.
Sieraden: Wij adviseren tijdens trainingen/wedstrijden geen sieraden te dragen. Wij kunnen geen
aansprakelijkheid voor eventuele blessures op ons nemen.
En uiteraard geldt ook voor jou: teamgenoten, tegenstanders/sters, scheidsrechters, etc.
worden met respect behandeld. Gedraag je altijd en overal sportief.
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.

Gedragscode Nevobo en ‘huisregels’ Tornax
Tornax heeft zich geconformeerd aan 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.

Agenda toernooien niv. 1 t/m 3 en niv. 4
Na het indelingstoernooi van afgelopen 13 september hebben niv. 4 t/m 6 het wedstrijdschema t/m
december ontvangen.
Niv. 1 t/m 3 krijgt steeds voorafgaand aan hun toernooi alle gegevens toegestuurd. Er wordt per
tourbeurt gecoached, gereden, gewassen en een wedstrijdverslag gemaakt.
Voor elk team wordt er voor shirtjes gezorgd. De kinderen moeten zelf een zwart broekje en
sportschoenen meenemen bij elk toernooi.
De data van niv.4 en niv. 1 t/m 3 zijn per e-mail verstuurd, maar zie je hieronder nogmaals. Noteer
deze alvast in uw agenda.

Indelingstoernooi:
Najaarscompetitie:
20-sep
27-sep
4-okt

13 september 2014

Niveau 4
Niveau 1 - 3
Niveau 4

reserve
x
x

11-okt
18-okt
25-okt
1-nov
8-nov
15-nov
22-nov
29-nov
6-dec
13-dec

x
Herfstvak.
18 t/m 26 okt.
x
x
x
x
x
kerstvak. 20 dec. t/m 4 jan.

Voorjaarscompetitie :

Niveau 1 - 3

10-jan
17-jan
24-jan
31-jan
7-feb
14-feb
21-feb
28-feb
7-mrt
14-mrt
21-mrt
28-mrt
4-apr
11-apr
18-apr

Niveau 4

x
x

x
x
Voorjaarsvak.
21 febr. t/m 1 maart
x
x
x
paaszaterdag
x
x

Grote Clubactie
Tornax doet dit jaar voor de vierde keer mee aan de Grote Clubactie! Het doel is zoveel mogelijk geld
binnen te halen. Daardoor blijft de contributie betaalbaar. Tevens kunnen er weer veel leuke
activiteiten voor je kind worden georganiseerd!
Alle kinderen hebben een actieboekje met loten ontvangen.
De actie is op zaterdag 13 september gestart en. Is het boekje vol of zijn de kinderen klaar met
verkopen? Lever het dan in bij de trainer. Dit moet voor uiterlijk zaterdag 18 oktober 2013. Er wordt
op een lijst bijgehouden of alle boekjes weer ingeleverd zijn.

Heb je nog vragen of kom je er niet uit? Dan kun je altijd bij je trainer terecht.
Prijzen
Alle jeugdige lotenverkopers kunnen meedoen aan de verkoopwedstrijd van de grote clubactie zelf.
De beste lotenverkopers maken kans op een Apple iPad of één van de andere mooie prijzen.
Iedereen die 20 of meer loten verkoopt, krijgt sowieso een gratis entreekaart voor Slagharen,
Bobbejaanland of Duinrell.
Meer over deze verkoopwedstrijd is te lezen in het verkoopboekje en op
www.clubactie.nl/verkoopwedstrijd.
Tornax stelt ook een prijs ter beschikking. Het team dat samen de meeste loten verkoopt,
wint een inspeel t-shirt met naam erop voor iedere speler!!

Met vriendelijke groet,
Trainers miniafdeling Tornax

Voor vragen kun je terecht bij:
Mini coördinatoren:
Niv 4-6: Corry Giesen
info@giesenruurlo.com
Niv 1-3: Heleen Venne hvenne@solcon.nl

0573-491671
0573-454569

