
 
 

BC Delft Jaarverslag Technische Commissie 2018-2019 

Samenstelling Technische commissie: 
Agnes Bekenes   competitieleider 
Marieke Bekenes  competitieleider  
Linda Teunter   secretaris /opvang nieuwe leden 
Iris Nijboer   trainerscoördinator 
 
We hebben afgelopen seizoen wederom zonder voorzitter gedraaid.  Agnes , Iris, Linda en Marieke 
zijn roulerend bij de bestuursvergaderingen aanwezig geweest.  
Anko  Hoogendijk heeft het shuttlebeheer in seizoen 2018-2019 gedaan. 
Bestuurslid William Oldenburg is een directe afvaardiging bij de recreanten en is voor ons een 
aanspreekpunt/informatiebron. Dago Hoyer en Ineke Lotgering  zijn  dit voor de technische 
afstemming bij de jeugd. 
Linda Teunter en Linda Rindertsma en later het seizoen Paul van der Knaap zijn het eerste 
aanspreekpunt als nieuwe leden zich aanmelden via de site. 

     
Vergaderingen 
Vanaf september 2018 t/m juli 2019 zijn er 6 TC vergaderingen, een trainersoverleg over de 
teamindeling en nog een extra vergadering over de teamindeling geweest.  
Ook werd de Regiovergadering Zuid- West van de NBB op maandag 10 juni bijgewoond. 
Iris heeft regelmatig overleg met de trainers gehad. 
 
Inhuur zaal 
De trainingen en de wedstrijden vinden plaats in de gymzaal van SC Delfland. In principe zijn voor het 
hele jaar de maandag en woensdagavond ingehuurd en de zondag tot 15.30 uur. 
In dit seizoen speelden de teams hun thuiswedstrijden  tegelijk thuis. Team 4  t/m 8 begonnen hun 
wedstrijden om 11.15 uur en de team 1 t/m 3  om 12.30 uur. 
In de maanden juni en juli konden de leden op de maandag- en woensdagavond vrij spelen. 
 
Speelavonden senioren 
Maandag  van 20.15-22.30 uur gedurende het hele jaar, uitgezonderd de feestdagen. 
Woensdag van 20.00- 22.15 uur gedurende het hele jaar, uitgezonderd de feestdagen. 
Training senioren:  
Maandag: 25 aug t/m 15 april 20.15-22.00 uur 
Woensdag: 27 aug t/m 26 juni 20.00-22.00 uur 
Training recreanten: 
Woensdag 27 aug t/m  29 mei - de duur van één uur, tijd flexibel 
Beginnende leden: 10 lessen van een half uur  
        
Training 
De  8 competitieteams werden op maandag getraind door Marcel Bijen en Ronny Knoester.  Op de 
woensdag werden de teams 1 t/m 6 getraind door Marcel Bijen samen met Michel da Silva. 
Jos Asselman trainde de recreantengroep op de woensdag.  De trainingsgroep van Jos traint als 1 
groep. 
Dit seizoen heeft Sweti-Day op de maandag weer gebruik gemaakt van 3/4 banen. Een aantal leden 
van Sweti-Day zijn daarna tot einde seizoen blijven doortrainen op de maandag bij Marcel. 



 

 
 
Er is dit jaar ook een korte enquête onder de trainingsvolgers geweest in januari 2019. 
De trainingsgroepen zijn positief over de training en de trainer. Dit keer kwamen er geen breed 
gedragen verbeterpunten naar voren. De specifieke uitkomsten zijn met de trainers besproken (wat 
gaat er goed, wat zijn details welke nog beter kunnen). 
 
Marcel Bijen en Michel da Silva zijn aan het eind van het seizoen gestopt als trainer bij BC Delft. 
Ronny Knoester en Jos Asselman  hebben hun overeenkomst aan het eind van het seizoen met BC 
Delft verlengd. Na intensief zoeken heeft Iris twee nieuwe trainers voor het nieuwe seizoen 
gevonden: Arless en Tak Ling 
 
Er zijn afspraken gemaakt met de trainers over de baanverdeling en hoe om te gaan met incidentele 
afwijkingen.   
 
Competitie 
Aan de Najaarscompetitie hebben we met 8 teams deelgenomen: Team 1 in de 3e divisie, Team 2 en 
3 in de 4e divisie. Team 4 t/m 5 5de divisie, team 6 6e divisie, team 7 8ste divisie en team 9 9de divisie. 
We hadden 1 kampioen dit jaar: team 6. Dit team was vorig jaar ook kampioen geworden.  Zij deden 
ook mee met de Nationale Kampioenschappen en eindigden daar op de 1ste  plaats. Team 2 en 5 zijn 
helaas dit jaar gedegradeerd. 
Aan de Voorjaarscompetitie van RCZ deden 2  gemengd teams mee. Team 1 is kampioen geworden in 
deze competitie. 
 
Toernooien 
24 en 25 november 2081: RJC BC Delft Jeugdtoernooi 
23 februari 2018: BC Delft Toernooi  
24 februari 2018: BC Delft Recreantentoernooi  
23 juni 2017: GOD-entoernooi 
 
De focuspunten voor het seizoen 2019-2020 zijn: 

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

• Het nog verder blijven 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.  

• Een rode draad in de trainingen van de verschillende trainers te krijgen d.m.v. onderling 
overleg. Kortom de trainingsinvulling nog verder optimaliseren. Aan het begin van het 
nieuwe seizoen zal daarom ook een bijeenkomst belegd worden met de trainers, Iris nijboer 
als trainingscoördinator en Wouter van der Wal, als afgevaardigde van het bestuur. 

• Trainersovereenkomst opstellen en verder vervolmaken  met afspraken, tarieven en 
voorwaarden voor verhoging, verwachtingen (bijv. presentielijst bijhouden), etc. 


