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TC samenstelling
Sharon van Geffen voorzitter & shuttlebeheer
Agnes Bekenes competitieleider
Marieke Bekenes competitieleider
Linda Teunter recreantencoördinator
Hedser Bleeker trainerscoördinator
Leonard van Velzen trainerscoördinator

Sharon heeft de rol van voorzitter in april 2015 helaas door omstandigheden naast zich neer moeten
leggen. Linda, Agnes en Marieke zijn hierna roulerend bij de bestuursvergadering aanwezig geweest.
Hedser Bleeker en Leonard van Velzen hebben ook beiden aangegeven in het volgende seizoen
2015-2016 geen trainerscoördinator meer te willen zijn.
Voor het nieuwe seizoen hebben we twee enthousiaste jonge leden gevonden, te weten
Iris Nijboer en Rick Hage. We hebben al gemerkt dat de trainers hen goed weten te vinden! Joran den
Boef gaat het shuttlebeheer in seizoen 2015-2016 doen. Omdat Linda is gestopt met de trainingen op
de woensdag is zij minder op de hoogte van het reilen en zeilen op de woensdagavond. Iris en Rick
zijn dus ook direct contactpersoon voor George. Linda neemt iets meer een secretaris rol aan.
Bestuur heeft nu een directe afvaardiging bij recreanten (William), dus daar is geen informatieverlies.
Linda is ook eerste aanspreekpunt als nieuwe leden zich aanmelden via de site.

Vergaderingen
Vanaf september 2015 zijn er 6 TC vergaderingen , een trainersoverleg over de teamindeling en nog
een extra vergadering over de teamindeling geweest.
Ook werd de Regiovergadering van de NBB op 8 juni bijgewoond.
Hedser en Leonard hebben regelmatig overleg met de trainers gehad.

Inhuur zaal
De in te huren zaalhuur werd door BC Delft bij de Gemeente Delft ingediend en gehonoreerd.
In dit seizoen spelen alle teams hun thuiswedstrijden tegelijk op zondag met als aanvangstijd 11.15
uur. Alleen team 8 blijft op de woensdagavond hun thuiswedstrijden spelen.

Maaike van den Dorpe huurde op de maandagavond een aantal weken een baan op de maandag
voor privé training en Leonard van Velzen op de woensdagavond.

Voor de competitie werden er 7 zondagen ingehuurd van 11.15-15.00 uur.

Speelavonden senioren
Maandag 25 aug. t/m 20 april 20.30-22.30 uur
Woensdag 27 aug. t/m 10 juni 20.00-22.30 uur

Training senioren:
Maandag 25 aug. t/m 20 april 20.00-22.00 uur
Woensdag 27 aug. t/m 10 juni 20.30-22.00 uur

Training recreanten:
Woensdag 27 aug. t/m 10 juni 20.15-22.15 uur
Beginnende leden 19.30-20.15 uur



Training
Aan het begin van het seizoen is er een trainingsbijeenkomst georganiseerd voor alle trainers en
assistenten.
Op 7 september is er een trainingsdag voor de competitiespelers geweest.
De eerste 7 teams werden op maandag getraind door Arless Tjin Asjoe en Ronny Knoester.
Op de woensdag werd de selectie getraind door Bouke Bravenboer samen met Marcel Bijen.
De recreanten werden in drie groepen getraind door George Pohan. Een groep voor nieuwe
beginnende leden ( 19.30-20.15 uur ), een groep voor beginners
( 20.15-21.15 uur ) en een groep met gevorderden ( 21.15-22.15 uur ). Halverwege het seizoen zijn
beide groepen samengevoegd i.v.m. de groepsgrootte.

Er is dit jaar wederom een enquête onder de trainingsvolgers geweest in december 2014.
De veranderingen naar aanleiding van de vorige enquête die aan het begin van het seizoen zijn
doorgevoerd hebben duidelijk effect gehad.
De woensdagtraining van Bouke en Marcel verliep goed.
Ditzelfde geldt voor de maandagtraining van Arless en Ronny. Het niveau op de maandag is erg
divers, maar met 2 trainers op de groep gaat dit prima! Ronny traint de spelers van de hogere teams
en Arless neemt de rest voor zijn rekening.
De trainingen van George op de woensdag worden ook goed beoordeeld.
De trainingen worden dus over het algemeen goed beoordeeld, contact met de trainers is goed en de
sfeer is goed.
Deze enquête is besproken met de trainers en de verbeterpunten en verzoeken zijn meegenomen
naar volgend seizoen (met name nog meer individuele feedback; toepasbaarheid van oefeningen in
wedstrijden; oefenen in teamverband om zo het team sterker te maken).

Bouke heeft aan het eind van het seizoen afscheid genomen als trainer.
Marcel Bijen is aangesteld als hoofdtrainer. Marcel gaat samen met Michel da Silva op de woensdag
training geven aan de senioren.
De recreantentraining blijft in handen van George Pohan op de woensdag.
Ronny en Arless verzorgen wederom de maandagtrainingen.

De baanbezetting op de woensdag ging dit jaar beter, mede door een goede communicatie tussen de
onderlinge groepen.

Het shuttlebeheer is dit seizoen in handen van Sharon van Geffen geweest.

Competitie
Aan de najaarscompetitie hebben we met 8 teams deelgenomen.
Team 1 in de 3e divisie en team 2 in de 4e divisie van de Bondscompetitie
en team 3 t/m 8 in de Regiocompetitie ( hoofdklasse, 1e , 3e, 7e en 2 teams in de 6e klasse).
We hadden geen kampioenen dit jaar maar ook geen degradanten.
Toch promoveerde er nog een team die als 2e was geëindigd; team 6 naar de 5e klasse.
Aan de voorjaarscompetitie deden er twee gemengde teams mee en een herenteam.
Beide gemengde voorjaarsteams werden kampioen!

Toernooien
22 en 23 november 2014 het RJC Jeugdtoernooi
21 februari 2015 RTC toernooi BC Delft
22 februari 2015 Recreantentoernooi BC Delft
24 juni 2015 GODentoernooi



De focuspunten voor het seizoen 2015-2016 zijn:

• Het doorzetten en vervolmaken van de communicatie met de trainers.

• Het nog verder verbeteren van de trainingen door zoals genoemd de communicatie, maar
ook vooral vanuit de trainingsvolgers (d.m.v. o.a. de enquête) de wensen te inventariseren.

• Zichtbaarheid van de TC/trainingscoördinatoren vergroten zodat de leden en de trainers ons
weten te vinden als er vragen of opmerkingen zijn.

• Mensen die stoppen te vragen wat de reden is om hier van te leren.

• Opvang nieuwe leden verbeteren.

• Een rode lijn in de trainingen van de verschillende trainers te krijgen d.m.v. onderling
overleg.

• Evalueren en eventueel aanpassen van het protocol voor de teamindeling.

• De recreanten proberen wat meer aansluiting te laten krijgen bij de trainende leden.


