
Jaarverslag TC 2019  

We zijn het seizoen 2018-2019 begonnen met een startdag voor onze mini- en ABC leden en hun 

ouders. ’s Morgens waren de mini’s met hun ouders aan de beurt. De minitrainers hebben een korte 

training gegeven en daarna werd er een partijtje gespeeld tegen de ouders. De morgen werd 

afgesloten met een patatje in de kantine. ‘s Middags was er het ABC mix toernooi. De dag werd 

afgesloten met een BBQ voor alle jeugdleden en hun ouders, trainers en coaches van de jeugd. We 

kijken terug op een mooie opening van het seizoen.  

Op maandagmiddag 3 december bracht de hoofdpiet met een aantal hulppieten een bezoek aan de 

mini’s. We hebben eerst volleybalspelletjes gedaan in de zaal en de middag werd afgesloten met een 

patatje in de kantine en een cadeautje. 

Januari/ februari zijn de maanden van de gesprekken met trainers, coaches en de competitie 

spelende leden.  

In maart/ april hebben Diane van de Peut en Renata van Heck meegedaan met klasse (n) sport. Wij 

hebben 2 ochtenden een volleybal clinic gegeven. Verdeeld over de 2 ochtenden hebben ongeveer 

250 kinderen van De Korenmaat en De Dorpsbeuk kennis gemaakt met het volleyballen.  

Eind maart begin april beginnen we met onze eerste opzetjes voor de teamindelingen en het zoeken 

van trainers en coaches voor de teams.  

We hebben ons dit seizoen bezig gehouden met beleidsplannen. De beleidsplannen voor de ABC en 

de senioren zijn afgerond.   

En voor je het weet is het alweer einde competitie. Dames 1, o.l.v. Michiel Bakker, heeft een mooi 

seizoen achter de rug in de 3e divisie. Ze eindigden in de bovenste helft.  Dames 2, 3 en 4 spelen in de 

2e klasse. Dames 2 o.l.v. Niels Hardeman en Silvan Valkenburg zijn bovenin geëindigd en dames 3 en 

4 hebben zich gehandhaafd. Dames 5 speelt in de 3e klasse en worden getraind en gecoacht door 

Erica Bos.  

Dit seizoen stond in het teken van ons 50 jarig jubileum. Met dank aan de vele vrijwilligers en de 

sponsoren is het een prachtig jubileum geworden waar we met veel plezier en voldoening op terug 

kijken. De mini’s zijn naar Landal park Heihaas in Putten geweest. De B en C jeugd zijn naar The Maxx 

in Veenendaal geweest en de A jeugd en senioren hebben genoten van een superfeest in Boschzicht 

georganiseerd door de recreatie dames. Op zaterdag 11 mei verzorgden een aantal spelers van het 

talentteam een volleybalclinic voor de A, B en C jeugd. En ’s middags speelden het Nederlands 

herenteam een oefenwedstrijd.  

Op dit moment hebben wij 2 dames recreatieteams en 2 heren recreatieteams. Zij trainen allebei op 

de maandagavond. De dames staan onder leiding van Peter van Toor. Het seizoen 2018- 2019 zijn we 

gestart met 8 jeugdteams. Te weten MA 1 , 2 en 3, JB 1, MB 1 en 2, MC 1 en 2. Waarvan de MA 2, MB 

1 en de MC1 kampioen werden.  

Onze ABC leden worden getraind en/ of gecoacht door Henk Veenvliet, Romee van den Berg, Myrthe 

Dijkstra, Eduard de Jong, Diane van de Peut, Janise van den Berg, Renata van Heck, Eline Braun, Lotte 

Gaasbeek, Dianne ter Maaten, Ben Evers en Peter van Toor. Als TC zijn we ontzettend blij met jullie 

inzet voor een jeugdteam.  

En dan nog onze mini’s. Zij trainen op maandag- en donderdagmiddag . We zijn gestart met 6 mini 

teams om uiteindelijk met 7 miniteams te eindigen. Wij danken ook hier de minitrainers, Diane van 

de Peut, Edith ter Maaten, Corine Quint, Jikke van de Peut, Tessa ter Maaten, Arianne van de Burgt, 

Ariënne van Dijk, Iris ter Maaten en Renata van Heck voor hun inzet en enthousiasme om de jongste 

jeugd de eerste beginselen van het volleyballen aan te leren. Een hele uitdagende klus.  

Miniteam 1 en miniteam 6 zijn kampioen geworden. 

Met vriendelijke groeten, 

namens de TC,   Renata van Heck 



 

 


