
 

 

  
  

Jaarverslag Technische Zaken 2021-2022  

  
Helaas weer een Coronajaar waarin er, besloten door de Nevobo, geen kampioenen en 

degradanten waren. Zeer spijtig voor een aantal teams die op de 1e plaats in de 
competitie eindigden.  

Zo waren er kampioenen bij de jeugd:  

  
2e helft JA1 kampioen  

1e helft JB1 kampioen  

2e helft MB2 kampioen  
2e helft MC2 kampioen  

 

En bij de senioren natuurlijk D1. 
  

Samenstelling JC:   
Afgelopen seizoen bestond de JC uit:   

• Ruud Brinkkemper 

• Arina Bonekamp 
• Carolien Laan 

• Ellen Mantel 

• Geeske Smit 
• Margret van Leeuwen 

• Noemi Brouwer 

• Sander Volgers 
In het seizoen 2022-2023 stoppen Ruud en Arina. Daarin tegen mogen we in ieder geval 

3, mogelijk 4 nieuwe leden mogen verwelkomen:   

• Frank Haring  
• Janouk Roossien  

• Marjan Volgers – secretariaat  
 

  

Samenstelling TZ:   
  

Afgelopen seizoen bestond de TC uit:   

• Marga Jorna  Dameslijn  
• Anja v. Leeuwen Damesselectie  

• Yvonne Berghorst Dames breed  

• Alex Krommenhoek Herenlijn  
• Jorne Verweij  Herenselectie  

• Luuk Bakker  Heren breed  
Jorne Verweij en Yvonne Berghorst stoppen met ingang van het nieuwe seizoen. Deze 

plekken worden weer ingevuld door Arno Wetterhahn bij de herenlijn en Wendy Bakker 

bij Dames breed. Na het seizoen 2022-2023 stopt ook Marga Jorna met haar taken. 
Hiervoor zijn wij nog opzoek naar een vervanger. 



 

 

  
 

 

Volleybalschool:  
Er waren dit jaar 50 aanmeldingen voor de Volleybalschool.  

Madjoe was hierbij de hofleverancier maar er waren ook aanmeldingen van clubs als 
Simokos, Dinto, Nivo, Wham Wham, Wognum, Reflection en VIP. 

 

De trainingen werden op 15 zondag gehouden. 
 

Rianne Wever neemt afscheid en wordt vervangen door Birgit Roosendaal.  

  

Madjoe Beach:  
Vanwege het lang doorlopen van de zaal competitie kwam het beach seizoen ook wat laat 

opgang.  

Er waren zo’n 60 trainende leden in de CMV en in de ABC-jeugd. Verdeeld in 4 trainings 

groepen op dinsdag en donderdag.  

Naast dat wij de trainingen organiseerde kon je ook weer gebruik maken van het 

vrijspelen. Hier werd weer volop gebruik van gemaakt en dan vooral door mensen van 

buitenaf. En ook dit seizoen maakte het RSG weer gebruik van onze velden voor 

sportactiviteiten. 

Volgend jaar willen wij weer dol graag trainingen organiseren en hopen daarom ook dat 

iedereen zich weer massaal aanmeld. Ook zijn wij hard opzoek naar trainers die 10 keer 

lekker in de zon willen training geven. Naast de trainingen zijn we ook aan het kijken of 
wij eventueel weer een Madjoe-kamp kunnen organiseren met een toernooitje, maar dat 

is allemaal voor volgend jaar! 

  

 


