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JAARVERSLAG Technische Commissie 2021
De Technische Commissie (TC) hee twee hoofdtaken: technisch beleid/-uitvoering
en wedstrijdzaken. De structuur van de commissie is als volgt:
Bestuurslid technische zaken
Marcel Giesen

Wedstrijdzaken
- Coördina e:
TC
- Secretariaat:
Anke Wezinkhof
- Scheidsr.coördinator (VSC): Dick Marsman
- Tellercoördinator:
Laura Wezinkhof
- Recreantencoördinator:
Eef Marsman
- Administra e TC
Laura Wezinkhof

Technisch beleid/uitvoering
- Voorzi er
: Marcel Giesen
- Coördinator dameslijn : Marcel Giesen
- Coördinator herenlijn : Marcel Giesen
- Coördinator mini’s
: Erna Leunk
- Coördinator jeugd
: Irma & Gert Hans
- Ondersteuning trainers: Roel L./Hans J.

Terugblik seizoen 2020-2021
• Het jaar 2021 stond in het teken van spelen en trainen onder corona omstandigheden
o In 2021 is besloten geen promo e/degrada e systeem te hanteren door te veel uitval van
wedstrijden door corona. Dit geldt ook voor het huidige seizoen (2021/2022)
Arbitrage
• Jaarlijks weer een heel gepuzzel voor Dick. We hebben een heel groot aantal leden die willen en
kunnen uiten, ook vanuit de jeugd worden nieuwe scheidsrechters opgeleid.
• Voor de hoogst spelende teams (H1) is het las ger. We zijn hierbij a ankelijk van dezelfde
scheidsrechters.
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Trainerskorps uitbreiden en door ontwikkelen, werven trainers
• Wij hebben de ambi e om een eigen trainerskorps binnen de vereniging te hebben die inzetbaar
is voor een aantal lagere seniorenteams en jeugdteams.
• Externe trainers vinden wordt steeds las ger. Door corona zijn er veel (oudere) trainers afgehaakt
en/of willen dit niet herva en.
• Helaas waren er ook trainers die tussen jds een overstap hebben gemaakt naar andere
verenigingen.
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Teams en trainers seizoen 2020-2021
5 dames teams compe e (Derek Zwiers, Don de Munnik, Gert Hans, Mario Peters, Annemarie
Heezen)
1 heren team compe e (Hans Jelier)
2 B teams meiden
(Don de Munnik)
1 C team meiden
(Lynn Giesen/ Gwen Veenboer /Jasmijn Krosenbrink /Irma Jansen)
5 CMV teams
(Jasmijn Krosenbrink/ Gwen de Wijs/ Lynn Giesen/ Erna Leunk/ Irma
Jansen/ Emma Veenboer/ Nora Hissink)
Presta es en standen is in het seizoen 2020/2021 niet van belang. (Geen promo e/degrada e).
Recreanten
• De dames recreantengroep traint op maandagavond onder leiding van Anke Wezinkhof.
• Hans Jelier gaf training aan de heren recreantengroep die ook op maandagavond traint.
• Voor het mix recreantenteam, die traint op woensdagavond, staat geen vaste trainer, de oud
compe e spelers(ters) regelen dit onderling zelf.
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 toekoms ge kader zijn.
• Het opleiden, door ontwikkelen en begeleiden van onze scheidsrechters zal een speerpunt
blijven.
• Opleiden en ondersteunen van trainers wordt intern verzorgd door Erna Leunk (jeugd) en Roel
Lebbink (senioren > komend seizoen).
Compe e seizoen 2020/2021
• De ni ef afgerond door Nevobo.
Beachvolleybal
In 2021 zijn wij al heel vroeg met de jeugd buiten gaan trainen op de voetbalvelden. Per half april zijn
ook de senioren buiten gaan trainen en is dit vanaf eind mei overgegaan in het beachen.
Vele spelers van Tornax hebben weer deelgenomen aan de beach trainingen bij zwembad de Meene
in Ruurlo.
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Overige zaken
• Het beheer van het materiaal is in handen van Arie Bonnink en Johan Goes.

