
TC jaarverslag 2020 

Het seizoen 2019 – 2020 begon op maandag 2 september. Als TC hebben we afscheid genomen van 
Myrthe Dijkstra en zijn we blij dat Diane van de Peut en Eduard de Jong haar plaats hebben 
ingenomen. 

Dit seizoen zijn we met 5 miniteams gestart. 1 team in niveau 5, 3 teams in niveau 4 en 1 team in 
niveau 3.  
Vanaf sept 2019 tot dec 2019 zijn er 7 wedstrijden gespeeld, in 2020 maar 3, 7 maart 2020 was de 
laatste. Er waren helaas geen kampioenen, na de start in 2020 zag het er voor team 1 erg goed uit 
voor een kampioenschap!!! 
De mini’s trainen op maandagmiddag en donderdagmiddag van 16.00 uur tot 17.00 uur. Zij trainen 
onder leiding van Edith ter Maaten, Ariënne van Dijk, Arianne van de Burgt, Diane van de Peut, Jikke 
van de Peut en Renata van Heck. Naast deze vaste trainers kunnen we altijd een beroep doen op 
Corine Quint.  
 
Met de ABC zijn we gestart met een JA 1, MA 1 en MA2 , MB 1 en MB2, MC 1 en JC1. Als TC zijn we 
altijd weer ontzettend blij als er voor ieder jeugdteam een trainer en een coach is gevonden . Dit 
seizoen danken wij Janise Kaljee, Romee van den Berg, Myrthe Dijkstra, Dagmar en Sanne 
Wechgelaar, Lotte Gaasbeek, Eline Braun, Peter van Toor, Diane van de Peut en Eduard de Jong voor 
hun inzet en het training geven aan een jeugdteam.  

We zijn  gestart met 7 damesteams. 
Dames 1 o.l.v. Michiel Bakker in de 3e divisie, dames 2 o.l.v. Niels Hardeman en Silvan Valkenburg in 
de 2e klasse, dames 3 o.l.v. Renata van Heck, in de 2e klasse, Dames 4 o.l.v. Ben Evers in de 2e klasse, 
dames 5 o.l.v. Erica Bos in de 3e klasse, dames 6 o.l.v. Renata van Heck en Alfons Leijenhorst in de 4e 
klasse en dames 7 o.l.v. Carola Slotboom en Alieke Schuurman in de 4e klasse. 

De recreatie dames worden getraind door Peter van Toor. En de recreatie heren wordt er 
afwisselend training gegeven door de spelers. Beide hebben meegedaan aan een open toernooi in 
Renswoude. Dit waren 6 wedstrijden op vrijdagavond in september en oktober. Ook hebben de 
dames en heren meegedaan met de SVC.  
In Barneveld hebben ze 4 (of 5) wedstrijden gespeeld en toen werd alles stilgelegd.  
In Woudenberg is er  geen competitie geweest i.v.m Corona. In Barneveld zijn een aantal wedstrijden 
afgewerkt maar is gestopt ook vanwege Corona. 
Op maandag 31 augustus zijn we weer begonnen met trainen. Er staan 14 dames op papier. 
Helaas zijn er 2 dames die tijdelijk zijn gestopt en nog niet durven te trainen ivm Covid-19. 
En er zijn 3 geblesseerden. Dus hebben we dit jaar nog 1 dames recreatie team. De herenrecreatie 
heeft 2 teams. 

In september en november heeft de TC 2 avonden voor jeugdtrainers georganiseerd dit met behulp 
van Ben Evers. De eerste avond stond in het teken van de CMV, trainingsopbouw, technisch en 
tactisch beleidsplan. En de tweede avond gingen we in de zaal en kregen we ideeën hoe je in een 
warming up de spelverdeler kan trainen. 
Het waren leerzame avonden. 

Dit jaar werd de Nationale sportweek van 23 september tot 26 september gehouden. Ook Set-Up 
deed hieraan mee. En zo mochten we tijdens de minitrainingen veel kinderen welkom heten die een 
keer een training mee wilden doen.  



Op maandagmiddag 2 december kregen de mini’s bezoek van Sinterklaas met zijn hoofdpiet en vele 
hulppieten. De middag begon in de zaal met allerlei leuke spelletjes en per team mochten de 
kinderen een bezoek brengen aan Sinterklaas en zijn hoofdpiet. De middag werd afgesloten in het 
Grand Café met een patatje, verschillende snacks en een volleybal als cadeau. 

Op  30 december werd het oliebollentoernooi georganiseerd voor de jeugd door Diane, Eduard en 
Romee. Een zeer geslaagde middag waar veel kinderen aan meededen. 

In februari en maart heeft de TC vele evaluatie gesprekken gevoerd.   
Op 15 maart gaat heel Nederland in lock -down. We weten niet wat ons overkomt maar al snel blijkt 
dat het volleybalseizoen is gestopt.  
En dan begint voor de TC de altijd lastige klus: teamindelingen maken in Coronatijd. Dat was dit jaar 
een hele uitdaging. Hoeveel wijzigingen we wel niet hebben moeten doorvoeren omdat er toch elke 
week wel leden waren die hun lidmaatschap opzeiden. Eigenlijk de hele vakantie door hebben we 
teams moeten aanpassen. 

In juni sluiten we het seizoen voor de mini’s af op het Valleivogelsveld. Door het prachtige weer 
hebben we 2x een minitraining buiten gegeven waar veel kinderen bij aanwezig waren. 
Ook werd er in juni door Manon Stoffelsen 2 x een bootcamp gegeven aan de ABC jeugd bij het 
Valleikanaal waar veel kinderen enthousiast aan meededen.  

De bootcamp voor senioren op het hockeyveld werd minder bezocht. De senioren gaan liever 
volleyballen dan dat ze worden afgemat door een bootcamp. (denk ik) 
De ABC jeugd sluit het seizoen af op vrijdag 3 juli op de boerderij van Diane. Ze aten met elkaar patat 
en een snack. Daarna werden ze in 4 groepen verdeeld en werden er op 2 volleybalveldjes 
wedstrijden gespeeld. 

We hebben afscheid genomen van Michiel Bakker, Silvan Valkenburg,  Niels Hardeman, Sanne en 
Dagmar Wechgelaar.  
Na aanleiding van een oproep van dames 1 op facebook zijn we in contact gekomen met Harry 
Kenter. De eerste gesprekken verliepen via teams. We zijn blij dat Harry Kenter onze dames 1 en 
uiteindelijk ook dames 2 gaat begeleiden. 

Doordat het seizoen voortijdig is gestopt zijn we in september begonnen met dames 1 in de 3e 
divisie, dames 2, 3 en 4 in de 2e klasse, dames 5 en 6 in de 3e klasse en dames 7 in de 4e klasse. Er zijn 
geen p/d/ wedstrijden gespeeld en ook geen kampioenen gehuldigd. Maar in maart stond dames 6 al 
ver bovenaan dat de Nevobo heeft besloten dat zij dit jaar in de 3e klasse mogen starten. 

Wij danken alle vrijwilligers, trainers, coaches en begeleiders voor het helpen bij de vele taken die er 
bij een vereniging zijn. Samen houden we Set-Up draaiende. 

 

Met vriendelijke groeten,  
namens de TC, 

Renata van Heck 

 


