
TC jaarverslag 2021 

Het seizoen 2020 – 2021 begon met overleg tussen het bestuur, TC en De Breehoek over hoe om te 
gaan met sporten in Corona tijd.  
Als Set-Up hebben we ons eigen protocol gemaakt en we hebben geprobeerd om ons aan de regels 
te houden. Op 31 augustus zijn we gestart met de trainingen. Helaas hebben we een paar 
wedstrijden kunnen spelen en toen is de competitie gestopt vanwege Corona. We hebben tot en met 
december doorgetraind met de jeugd en dames 1 in groepjes van 4 aangevuld met jeugdspeelsters.  
De jeugd vond het geweldig om mee te trainen met dames 1. 
Eind december ging Nederland in lockdown en de Breehoek ging dicht. 
Als TC hebben we afscheid genomen van Alfons Leijenhorst. Onze TC bestaat nu uit Gert-Jan van 
Donkelaar, Diane van de Peut, Eduard de Jong, Romee van de Berg, Margreet van Bennekom, Dick 
van Setten en Renata van Heck. 
Vanaf maart zijn we begonnen met buiten trainen. We hebben gebruik gemaakt van de 
volleybalvelden bij Diane van de Peut en het zwembad. Ook via deze weg wil de TC Diane en het 
bestuur van ’t Willaer heel hartelijk bedanken voor het gebruik van hun velden. 

De mini’s: 
Dit seizoen zijn we gestart met 5 miniteams. 1 team in niveau 6, 2 teams in niveau 5, 1 team in 
niveau 4 en 1 team in niveau 3. De mini’s trainen op maandagmiddag van 16.00 uur tot 17.00 uur. 
Zij trainen onder leiding van Diane van de Peut, Renata van Heck, Charlotte van Keeken, Iris ter 
Maaten, Edith ter Maaten en Corina Quint. We kregen hulp van Sterre de Jong, Jikke van de Peut, 
Sanne Jochemsen, Emmelie van Donkelaar en Joyce Tekelenburg.  
Op 30 november hebben we een leuk coronaproef Sinterklaas feestje gevierd met allerlei spelletjes, 
snoep, drinken en een cadeautje. 
Ook de mini’s hebben in mei een aantal keren buiten getraind op het Valleivogelsveld. Ook hier 
danken we het bestuur van Valleivogels dat wij gebruik mochten  maken van hun veld.  
Mede door de Corona hebben helaas 7 minileden het lidmaatschap opgezegd. De teamindeling is 
hierdoor best lastig geweest om ( nog maar) 3 Mini-teams in de competitie te krijgen, maar zaterdag 
25 september j.l. zijn de CMV-wedstrijden in Woudenberg gestart. 
Gelukkig mochten we seizoen 2020-2021 wel afsluiten met een eindfeest. Zaterdag 3 juli 2021 waren 
bijna alle Mini`s om 10.00 uur bij de Breehoek, nadat de Mini`s in groepen waren verdeeld zijn ze 
lopend vertrokken voor een speurtocht door het bos en eindigde deze bij de fa. Geurts op 
Kolfschoten. Nadat alle Mini`s weer binnen waren hebben we gezellig met z`n allen patat met een 
snack gegeten en zijn de Mini`s, rond 14.00 uur, met een rijdende boot terug gebracht naar de 
Breehoek.    

De startdag op zaterdag 4 september j.l. was weer super gezellig, bijna alle Mini`s waren samen met 
pappa of mama om kwart voor 1 in de zaal aanwezig. Na een intensieve en soms hilarische 
trainingssessie eindigde we met een partijtje, bij de ene team de ouders tegen de Mini`s bij het 
andere team gemengd. Uiteraard hebben we na de training nog even met z`n allen wat gedronken in 
het sportcafe.  

Onze Mini trainsters hebben niet stil gezeten in de afgelopen periode en hebben een cursus gevolgd 
onder leiding van Roy Wassen. Deze cursus bestond naast nieuwe inzichten vooral uit praktische 
oefeningen, nieuwe ideeën voor een training en hoe sta je in het veld in een ruit of in een vierkant. 
We hebben er voor gekozen om in een vierkant te gaan spelen. 

De voordelen hieraan zijn dat het duidelijkheid geeft aan de kinderen voor wie de bal is. Je bent 
verantwoordelijk voor je eigen vak. We hopen dat kinderen meer gaan bewegen in het veld en 



meedoen om op deze manier te komen tot drie keer spelen. Maar dat is nog een lange weg. 
 

ABC-jeugd:  
Mutaties: 
In het proces van de indelingen werden we geconfronteerd met een 11-tal afzeggingen, 7 spelers die 
naar de senioren zijn gegaan. Het lijkt een trend om eerder te stoppen vanwege werk, een slecht te 
verwachten groepsdynamiek (iemand minder mogen). Resterende redenen zijn divers maar niet 
volleybal gerelateerd. 
Twee jongens uit de A1, die hebben afgezegd, zijn toch nog met de recreatie heren mee gaan 
trainen. Jongens blijven lastig te behouden voor de vereniging. Uiteindelijk om de juiste team 
indelingen te kunnen maken is er gekozen om een groep meiden eerder naar de senioren over te 
laten stappen, een 5-tal. 
Teamindelingen: 
De indelingen worden normaal gesproken bepaald op basis van de door de Nevobo gestelde 
leeftijdsgrenzen, talent, de groepsdynamiek aangevuld met de gesprekken die zijn gevoerd met alle 
jeugdleden. In de voorbereidingen was het idee een 5 a 6 teams samen te stellen. Door de diverse 
afzeggingen heeft dat wel geleid tot vertraging. Er is met een aantal spelers gesproken waarna er een 
concept indeling gemaakt kon worden.  
Uiteindelijk is zoals gebruikelijk met de trainers van gedachten gewisseld om de indelingen definitief 
te maken.  
Aantal teams: 
Het seizoen zijn we begonnen met de Meisje A1, Meisje B1, Meisjes B2 en Jongens C1 met in totaal 
32 jeugdspelers  
Aantal trainers: 
Voor de MA1 zijn Myrthe en Dianne bereid gevonden, voor de MB1 Diane en Eduard, voor de MB2 
Arienne van Dijk en de JC1 is getraind door Romee. Met een aanvullende trainingsmogelijkheid voor 
de jeugd (MB2 en JC1) zijn er trainers (Eduard, Diane, Janise, Wim, Margreet, Eline en Lotte) 
afwisselend ingezet om een extra training te kunnen geven of zich te interesseren in het trainersvak. 
Tenslotte hebben er een aantal jeugdleden met dames 1 mee getraind  zodat dames 1 meer spelers 
had ( die mochten maar met 4 personen trainen) en de jeugd kon gelijk een kijkje nemen met hoe 
het bij dames 1 gaat. 
 
Gezien ons aantal leden nogmaals de oproep tot extra trainers. De huidige trainers zijn erg loyaal 
maar te dun om alle teams in de toekomst goed op te blijven leiden. Vandaag of morgen komen we 
echt in de knel. Er zal vereniging breed nagedacht moeten worden om de huidige trainersgroep aan  
boord te houden en uit te breiden. 
 
Trainingen en Wedstrijden: 
De MA1 en MB1 hebben de mogelijkheid gekregen om twee keer in de week te trainen. 
De training zijn nog doorgegaan tot medio december toen ook dat niet meer mogelijk was. Het 
aantal wedstrijden was nauwelijks op 1 hand te tellen omdat vanwege de corona maatregelen er 
geen mogelijkheid is geweest om deze af te ronden. Vanaf maart heeft de jeugd buiten getraind op 
het volleybalveld bij Diane van de Peut. En op zaterdag met de senioren op het volleybalveld bij het 
zwembad. 
Actviteiten: 
In december is er geen oliebollen toernooi georganiseerd. Medio februari hebben de trainers zich 
onverminderd ingezet om buiten (met lage  temperaturen) de jeugd enthousiast te houden met 



circuitjes en volleybal oefeningen. De eindafsluiting ging niet door, animo was te laag voornamelijk 
wegens werk. 
Groeten, Eduard 

Senioren: 
We zijn  gestart met 7 damesteams. 
Dames 1 o.l.v. Harry Kenter in de 3e divisie, dames 2 o.l.v. Harry Kenter in de 2e klasse, dames 3 o.l.v. 
Renata van Heck, in de 2e klasse, Dames 4 o.l.v. verschillende trainers in de 2e klasse, dames 5 o.l.v. 
Erica Bos in de 3e klasse, dames 6 o.l.v. Renata van Heck in de 3e klasse en dames 7 o.l.v. Carola 
Slotboom in de 4e klasse. 
 
De recreatie dames: 
De dames recreatie zijn momenteel weer lekker aan het trainen o.l.v. Peter van Toor. 
Nadat we vorig jaar vol enthousiasme waren begonnen aan het toernooi in Renswoude, werd deze 
helaas abrupt afgebroken.  
Het trainen stopte en ook de SVC en de Woudenbergse competitie gingen jammer genoeg niet door. 
Wat waren we dan ook blij toen we het bericht kregen dat we bij Diane van de Peut buiten mochten 
gaan trainen.  
We gingen weer lekker aan de slag en waren blij elkaar we te zien. 
Ondertussen trainen we dus weer in de zaal en zijn we weer begonnen met het toernooi in 
Renswoude.  
Het dames recreatie team bestaat uit 14 dames. 

De recreatie heren: 
Dit seizoen was al geëindigd voor dat het echt begonnen was. 
In september hebben we nog 3 avonden kunnen trainen. 
Alle toernooien  gingen helaas niet door. 
We hadden nog geluk dat we bij goed weer aan het eind van het seizoen nog konden trainen bij fam. 
Van de Peut., om toch nog te kunnen volleyballen. 

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 

 

 


