TORNAX
Volleybalvereniging te Ruurlo

opgericht 24 maart 1970

JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE 2017
De Technische Commissie (TC) heeft twee hoofdtaken: technisch beleid/-uitvoering
en wedstrijdzaken. De structuur van de commissie is als volgt:
Bestuurslid technische zaken
Marcel Giesen

Wedstrijdzaken
- coördinatie:
TC
- secretariaat:
Anke Wezinkhof
- scheidsr.coördinator (VSC): Dick Marsman
- tellercoördinator:
Laura Wezinkhof
- recreantencoördinator:
Eef Marsman
-Administratie TC
Laura Wezinkhof

Technisch beleid/uitvoering
- voorzitter
: Marcel Giesen
- coördinator dameslijn : Marcel Giesen
- coördinator herenlijn : Marcel Giesen
- coördinator mini’s
: Corry Giesen
- coordinator jeugd
: Irma Hans

Terugblik speerpunten 2017
Voor het jaar 2017 formuleerde de TC de volgende speerpunten:
1. Invulling functies in de TC werkgroep
2. Leveringsplicht scheidsrechters
3. Trainerskorps uitbreiden en doorontwikkelen
4. Digitaal wedstrijdformulier en wedstrijdbeheer
Technische Commissie
Irma Hans is gevraagd om ondersteunend mee te werken omtrent teamindelingen jeugd(optie
dameslijn) . Laura gaat de TC administratief ondersteunen
Ondergetekende is toegetreden aan het bestuur als voorzitter TC
Arbitrage
Het scheidsrechterskorps bevat 30 personen. Gert Hans ,Henrie Geerdink ,Johan Goes en Leendert
Koertse zijn regio scheidsrechters
De praktijkbegeleiding wordt verzorgt door Dick Marsman verzorgd.
Begin seizoen 2017 heeft Dick een spelregel café georganiseerd (4 februari 2017) , 33 jeugdleden
hebben hier aan deelgenomen . Daar op volgend nog twee avonden voor uitleg Digitaal wedstrijd
formulier.
In Oktober 2017 hebben alle scheidsrechters tijdens de Week van de scheidsrechters een kleine
attentie gekregen .
De mini’s niveau 4 spelen nu ook thuis en uit wedstrijden, dit betekend dat hiervoor ook
scheidsrechters nodig zijn. Bij voorkeur laten we deze wedstrijden door jeugdleden leiden (niet uit de
lijst scheidsrechters )
Mede door inzet van een vaste zaal coördinator tijdens thuiswedstrijden is de introductie van het
digitale wedstrijd formulier perfect verlopen.
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Trainerskorps uitbreiden en doorontwikkelen, werven trainers
Wij hebben de ambitie om een eigen trainerskorps binnen de vereniging te hebben die inzetbaar is
voor een aantal lagere seniorenteams en jeugdteams.
Er zijn per september een aantal nieuwe trainers bij Tornax binnen gekomen: Bertjan Prins voor H1
en mix H1 /jongens A , Hetty Moezelaar voor D4 ,Mark Wesselink (VT 2 cursus) voor D3 ,Bart
Klokman voor Ja ,Annemarie Heezen voor D5 en D6 , Anke Wezinkhof voor D recreanten en Irma
Hans voor meiden C2.
Hieronder het volledige schema seizoen 2017/2018
Met dit trainerskorps zijn alle teams voorzien van een trainer (ster)
Dames 1
Dames 2
Dames 3
Dames 4
Dames 5 en dames 6
Heren 1
Jongens A
Meisjes B1
Meisjes C1
Meisjes C2
Jongens B1
Dames recreanten
Heren Recreanten
Mini's
niveau 1, 2, 3
niveau 1, 2, 3 (ass)
niveau 5, 6
niveau 5, 6 (ass)

Roel Leppink
Dick Harbers
Mark Wesselink (Henrie Geerdink )
Hetty Moezelaar (Arie Bonnink)
Annemarie Heezen
Bertjan Prins
Bart Klokman en 2e training Bertjan Prins
Henrie Geerdink
Sjoerd Nijkamp
Irma Hans
Britt Nieuwenhave
Anke Wezinkhof
Henrie Geerdink
trainer
Nienke Bultman
Martje Nieuwenhuis
Marcel Giesen
Fleur Tettero en Lynn Giesen

Opleiding
De vereniging probeert trainers en scheidsrechters op te leiden. Het is nodig om hiervoor aandacht te
blijven vragen bij de jeugdleden, omdat zij ook ons toekomstige kader zijn.
 Mark Wesselink is de VT2 opleiding aan het volgen en Sjoerd Nijkamp is geslaagd voor de VT3
trainers diploma
 Het opleiden, doorontwikkelen en begeleiden van onze scheidsrechters zal een speerpunt voor
2018 blijven.
Competitie seizoen 2016 / 2017
Hoogte punt was uiteraard het kampioenschap van Heren 1 en Jongens A. Heren 1 promoveerde naar
de promotieklasse , dit is voor het eerst in het bestaan van Tornax dat de heren zo hoog speelt.
Aan het einde van de 1e helft (seizoen 2017/2018 ) zijn de volgende tussenstanden:
 Dames 1: 1e
 Dames 2: 1e
 Dames 3: 3e
 Dames 4: laatste
 Dames 5: 5e
 Dames 6: 7e
 Heren 1: 9e
 Meiden B1: 3e
 Jongens A : 1e
 Jongens B1: 4e
 Meiden C1: 9e
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Meiden C2: 1e

Recreanten
 De dames recreantengroep traint op maandagavond onder leiding van Anke Wezinkhof
 Henrie Geerdink geeft training aan de heren recreantengroep die ook op maandagavond traint.
 Voor het mix recreantenteam die traint op woensdagavond staat geen vast trainer , de oud
competitie spelers(ters) regelen dit onderling zelf.
Bekercompetities 2017-2018
Tornax nam ook in het seizoen 2017-2018 weer deel aan de regionale bekercompetitie.
Heren 1
3e ronde uitgeschakeld
Dames 1
2e ronde uitgeschakeld
Jongens A
4e ronde uitgeschakeld
Talentontwikkeling
Dit seizoen deelt een klein aantal jeugdleden mee aan de regiotrainingen, te weten:
Femke Giesen CMV
Anna Zieverink MC
De C jeugd en de B1 trainen allen twee maal per week , een aantal talenten traint al met D1 mee.
Ook de JA traint twee keer , tweede training met groep van H1
Twan en Merijn zijn na 1e helft seizoen definitief door gestroomd naar H1 .
Overige zaken
 Tornax heeft maar weinig materiaal in eigen beheer: ballen, ballenkasten, spelmateriaal,
tellerstafels en ballenwagens. De rest is in eigendom van de sporthal. Aan het begin van het
nieuwe seizoen zijn er 16 nieuwe ballen aangeschaft.
 Eind 2017 is er een Medicin bal en een speedladder besteld
 Het beheer van het materiaal is in handen van Arie Bonnink en Johan Goes.
 DWF is zonder problemen ingezet . Op de speeldag was er altijd een dag coordinator aanwezig
om uitleg te geven. IPad wordt gebruikt voor DWF
Jaarplan 2018: TC


Structuur bouwen voor TC overleg met trainers/aanvoerders

Marcel



Beleidsplan arbitrage doorontwikkelen:
o Beschikbaarheid en aantallen scheidsrechters bewaken
o Opleiden en doorontwikkelen scheidsrechters naar een
hoger niveau
o Spelregeltoets jeugd
o Waardering scheidsrechters
o www.arbitrage.nevobo.nl
Trainerskorps uitbreiden en ontwikkelen
o Aantrekken trainers voor diverse groepen
o Behouden en opleiden jeugdtrainers
o Opleiden CMV trainers
Jeugdplan schrijven
o Ontwikkelen van jeugd spelers
o Aantrekken van jeugd
o Talenten door laten stromen
o Trainers korps aanpassen op deze eisen

Dick, TC
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TC in overleg met trainers

Volledige TC en bestuur
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