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Vorig seizoen (2015-2016) 
 
Zondagtraining 
 
Vorig seizoen hebben we in samenwerking met Henk Goor, trainer Dames 1, en de 
speelsters van Dames 1 een techniek training op zondag opgezet. Mini’s van niveau 5 t/m 
de A-jeugd kon zich opgeven om deel te nemen aan deze training. De techniek training 
vond op 5 zondagen plaats. De training werd geleid door Henk Goor, met 4 speelsters van 
Dames 1 als assistenten. Er was plek voor 48 jeugdleden. Deze training sloeg erg aan bij 
de jeugd wat zelf leidde tot een wachtlijst. 
 
NOJK 
 
Ook vorig seizoen hebben we als vereniging weer deelgenomen aan de Nationale Open 
Jeugd Kampioenschappen. We hebben deelgenomen met 5 teams, namelijk; Meisjes A, 
Meisjes B, Jongens B, Meisjes C en Meisjes CMV. Alle 5 de teams wisten de halve finale 
te halen. In de halve finale liep Meisjes A net de finale mis. Meisjes CMV wisten we de 
finale te behalen en zijn in de finale zelfs 3e van Nederland geworden. Een ontzettend 
knappe prestatie. Dit is de eerste keer dat een miniteam van de vereniging in de finale 
stond. Door de goede prestaties van de 5 teams heeft ikwilvanmijnautoaf.nl/DeVoKo een 
18e plek in het klassement van de Jaap van Kasteel Trofee. De Jaap van Kasteel Trofee is 
een trofee voor de vereniging met de beste jeugd. Dat wij als vereniging hierin 18e worden 
van alle verenigingen in Nederland is erg knap! We stonden zelfs boven Set-up ’65. 
 
Kampioenen: 
 
Ook afgelopen seizoen hadden we weer een aantal kampioenen in de vereniging. MC1, 
MC4 en JB1 zijn kampioen geworden. Ook bij de mini’s waren er weer erg veel 
kampioenen. Daarnaast wisten Dames 2 en Dames 3 zich te plaatsen voor de PD 
wedstrijden en hebben gespeeld om promotie naar een hogere klasse. Helaas hebben 
beide de promotie niet gehaald. 
Daarnaast wist dames 2 zelfs de finale van de regiobeker te halen. 
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Seizoen 2016-2017 
 
Samenstelling TC: 
 
Aan het eind van vorig seizoen hebben we afscheid genomen van een aantal TC-leden en 
hebben een aantal TC-leden aan andere functie gekregen. Als eerste heeft Albert 
Brookhuis na 3 jaar afscheid genomen als voorzitter van de TC. Amke Blokhuis, eerder 
contactpersoon van de mini’s binnen de TC, heeft het stokje van Albert over genomen. 
Albert is nog wel actief binnen de TC als uitvoerend TC-lid van de groep niet-prestatie 
jeugd. Manon Steggink en Damir Colo zijn gestopt met de TC. Lisanne Platvoet heeft een 
stap terug genomen en is nu uitvoerend lid i.p.v. leidend lid. Daarnaast hebben we een 
aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Frank Postel heeft het stokje van Manon 
Steggink over genomen en is nu contactpersoon van de Prestatie Senioren.  Marlon 
Stevelink blijft leiden TC-lid van de Niet-prestatie senioren, samen met Lisanne Platvoet 
als uitvoerend lid. Robert Heesink is gebleven als leidend lid van de prestatie jeugd. Alett 
Rüdel is gebleven als uitvoerend lid van de prestatie jeugd. Albert Brookhuis is samen met 
nieuwkomer Quinty Rolink uitvoerend lid niet prestatie jeugd. Maureen Gortemaker is 
gebleven als leidend lid van de mini’s. Kitty Froehling is hier bij gekomen als uitvoerend lid. 
Pam Rolink vervult de functie van secretaris en notulist van de TC. De TC kent al jaren 
een onderbezetting. Elk seizoen zijn we weer druk bezig om aanvulling te vinden voor de 
TC. Dit blijkt elk seizoen weer een probleem. Op dit moment hebben we nog 2 vacatures: 
Uitvoerend lid Prestatie senioren en uitvoerend lid prestatie jeugd. 
 
Zondagtrainingen: 
 
Omdat de techniek training, verzorgt door Dames 1, vorig seizoen zo’n succes was 
hebben we die dit seizoen ook weer opgezet. Deze keer zullen er 5 trainingen in het 
najaar en 5 in het voorjaar plaats vinden. De training in het najaar zullen voor de mini’s 
van niveau 4 t/m 6 zijn en de trainingen in het voorjaar voor de C t/m de A-jeugd. Omdat er 
teams zijn die maar 1x in de week trainen krijgen deze voorrang met het aanmelden voor 
de techniek training. Deze leden krijgen een week eerder de kans om zich aan te melden 
dan de leden die 2x of vaker per week trainen. De eerste 2 trainingen voor de mini’s zijn 
inmiddels geweest en was een groot succes. Naast deze techniek trainingen, heeft de TC 
in samenwerking met Henk Goor de Devoko Volleybal College opgezet. Dit is ook een 
techniek training op de zondag die geleid zal worden door Henk Goor met als assistenten 
VT2 en VT3 trainers van de vereniging. Deze training is opgezet omdat ons ter oren kwam 
dat de Nevobo niet langer de regiotrainingen zal gaan verzorgen. Om onze talentvolle 
jeugd technisch wel te kunnen blijven opleiden, hebben we besloten zelf een techniek 
training in de vorm van de regiotraining op te zetten. De TC heeft samen met de trainers 
hiervoor jongens en meiden geselecteerd. Ook heeft de TC bij de omliggende 
verenigingen de mogelijkheid geboden om hun talentvolle speelsters/spelers op te geven 
voor de training. In het totaal zal er 16 zondagen getraind worden. Er zijn 2 groepen 
gevormd. Onder 15 en onder 19. De eerste trainingen zijn al geweest. De groep bestaat 
uit speelsters van Devoko, Pollux, Rosstars en Volley. Helaas zijn er geen aanmeldingen 
binnen gekomen van jongens. 
 
Beleid: 
 
We zijn bezig om een beleid te schrijven voor de vereniging. Dit beleid zal bestaan uit de 
onderdelen; Tactiek, Fysiek, Techniek, Mentaal en talentontwikkeling. D.m.v. 
trainersbijeenkomsten wordt er met de trainers overlegt hoe we deze onderdelen invulling 
gaan geven. De bedoeling van het beleid is dat het duidelijk is hoe de vereniging wil dat 
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deze onderdelen worden uitgevoerd door de trainers. Zodat er 1 lijn kan worden 
aangehouden. Doordat het beleid moet worden uitgevoerd door de trainers, willen wij dit 
beleid ook met behulp van de trainers opstellen.  
 
Pesten: 
 
We zijn dit seizoen begonnen met een bijeenkomst voor trainers over pesten. Naast de 
technische kennis vinden wij het als TC ook belangrijk dat trainers beschikken over 
pedagogische kennis. Daar hoort ook de kennis bij; hoe om te gaan met pesten? Tijdens 
de clinic kwam er een expert praten over pestgedrag en hoe trainers hiermee om kunnen 
gaan. Ook hebben we samen met de expert en de trainers een stappenplan opgesteld 
over hoe trainers om kunnen gaan met pesten. 
 
Opleiden Jeugd 
 
We hebben nauw contact en regelmatig overleg met de prestatietrainers. D.m.v. deze 
overleggen willen we de opleiding van de jeugd zo goed mogelijk laten verlopen en in de 
gaten houden. 
 


