Jaarverslag volleybal seizoen 2019-2020 HH Combi
Volleybalbestuur afgelopen seizoen:
Voorzitter: Aard Zantinge (sinds oktober 2015)
Secretaris: Jolanda Doornbos
Activiteitencommissie: Jellie Ponne en Yolanda Boddeveld
Kopij & ledenadministratie: Lianne Oosting
Lid: Bastiaan Brockhus
Contactpersonen recreanten: Anneke Aalvanger en Leen Boer
In maart 2020 breekt corona uit. Dit zorgt voor een grote invloed op de gehele wereld en dus ook
op het lokaal beoefenen van sport. De competities komen te vervallen, de standen worden niet
genoteerd als uiteindelijke standen. Er degraderen of promoveren geen teams.
Teams en trainers:
De teamindelingen zijn aan het begin van het seizoen samengesteld door de trainers Gerrie
Oosting en Meine Verhoeven. Gerrie Oosting stopt als trainer aan het eind van het seizoen. Hij
heeft dit jarenlang gedaan. In verband met corona is daar in het klein aandacht aan geschonken.
We zijn dit seizoen gestart met 4 teams:
1. Dames team recreanten, 3e klasse (woensdag)
2. Dames team recreanten, 4e klasse (maandag)
3. Heren recreanten, 1e klasse
4. Heren recreanten, 1e klasse
1. Dames recreanten, 3e klasse – woensdag. De training wordt verzorgd door Meine
Verhoeven en is van 19.15 uur tot 20.45 uur in het Haoler Hoes. Het team heeft voor het
eerst sinds lange tijd een stabiele samenstelling. Er worden veel wedstrijden gewonnen.
Door corona is het seizoen niet afgemaakt. We waren als team koploper op dat moment in
de competitie. Eindstand: Dames 3e klasse: Niet van toepassing ivm corona.
2. Dames team recreanten 4e klasse. De dames trainen op de maandag avond. Er is besloten
om één team op te heffen. Er werd al meerdere seizoen met twee teams gespeeld, maar
met de tijd waren dat steeds meer leden uit het andere ‘maandagavond team’. Door
corona is de competitie vroegtijdig gestopt. Ze krijgen training van Gerrie Oosting en dat is
in het Haoler Hoes van 20.00 tot 21.15 uur.
Eindstand: Dames 4e klasse – Niet van toepassing in verband met corona.
3. & 4. Heren recreanten – het team van de heren is aan het groeien er komen steeds meer
nieuwe spelers bij. Ze trainen op de maandagavond van 21.00 tot 22.30 uur en dat gebeurt
in De Kamp te Hijken. Er is niet echt een trainer. Leen Boer is drijvende kracht achter het
geheel. Er zijn dit seizoen twee teams gestart. Beide teams hebben goed gespeeld.
Eindstand: Heren 1e klasse – geen eindstand i.v.m. corona.
Eindstand: Heren 2e klasse – geen eindstand i.v.m. corona.

Scheidsrechters.
Er zijn geen competitie spelende teams. De meeste teams fluiten bij eigen teams. Grieta Zantinge
heeft nog wel een paar keer bij de dames recreanten (woensdag) gefloten. Ook Marco Alkema

wordt nog wel eens gevraagd bij de dames recreanten maandag en bij de heren. Vaak fluit Wilma
Joling of Gerrie Oosting bij de dames recreanten maandag. Gert Dunning fluit nog wel eens bij de
heren recreanten. Alles met elkaar redden we het prima.
Activiteiten.
In het afgelopen seizoen is er een stratenvolleybaltoernooi georganiseerd door Jellie Ponne en
Yolanda Boddeveld. Dit was in de voorjaarsvakantie. Er was een prima deelname en het was een
geslaagd toernooi.
Ook is intern tijdens een kerstvakantie een volleybaltoernooi gespeeld in Hooghalen. Alle leden
van de verschillende seniorenteams konden deelnemen. Ook dit was een geslaagd toernooi met
een drankje na afloop, goed voor de samenhang binnen de afdeling volleybal.
Het afsluitende toernooi bij het beachveld meestal eind mei/ begin juni is in verband met corona
komen te vervallen.

