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Commissie Technische Zaken 
 
Bezetting TC in het seizoen 2015-2016: 
Voorzitter: Henk de Man 
Secretaris: Monique Bastiani 
Coördinator senioren dameslijn: Nicole Bonthuis 
Coördinator senioren herenlijn: Elleke Collij 
Coördinator jeugd: Pim Kambeel en Jeroen Blaas 
Coördinator mini`s: Betsy Smit 
Coördinator recreanten: vacature 
Coördinator wedstrijdzaken Gerrit Mulder 
Scheidsrechterscoördinator: Wim Schriever 
Scheidsrechtersopleider: Gerard Broekema 
 
 Een overzicht:   
 
Het jubileum seizoen 2015/2016 is met een startdag voor de hele vereniging begonnen. 
Doelstelling van de startdag is om EVV teams gelegenheid te bieden, wedstrijden te spelen 
ter voorbereiding op de competitie, daarnaast willen we van EVV een nog hechtere 
vereniging maken. Tevens laten we onze leden kennismaken met onze nieuwe 
fysiotherapiepraktijk Frix. Daarnaast heeft Intersport Meijers ons als EVV de gelegenheid 
gegeven om voordelig kleding en schoeisel aan te schaffen. Als klap op de vuurpijl heeft H1 
een wedstrijd gespeeld tegen Jong Oranje. Al met al een geslaagde dag als start van 40 jaar 
EVV. 
 
Op 19 oktober 2015 is het EVV basisscholen toernooi georganiseerd. Aan dit toernooi deden 
5 basisscholen uit Elburg mee. Er werd met veel plezier gestreden door de verschillende 
basisscholen. Uiteindelijk ging net als voorgaande jaren, de Borchstee met de wisselbokaal 
naar huis. 
 
Vrijdagavond 4 maart stond de jaarlijkse kampioenenhuldiging ( seizoen 2014-2015) vanuit 
gemeente Elburg op het programma. Hiervoor waren de recreanten,  mini`s 1 zowel jongens 
als meisjes, jongens A1, meisjes C1 en C3 uitgenodigd. Heren 1 werd gehuldigd voor het 
bereiken van de landelijke 1e divisie, een unicum voor EVV. JC1 kreeg de prijs voor het 
talent van de gemeente Elburg, de Arie Zwijnenberg trofee. 
Gerard Broekema werd gehuldigd voor de titel: landelijk scheidsrechter zitvolleybal 2016.  
 
Op 26 maart hebben we als EVV een CMV clinic onder leiding van Adri Noij georganiseerd. 
Hij is de grondlegger van het huidige CMV volleybal. Het was een interessante ochtend voor 
zowel trainers als belangstellenden, ook een onderdeel van 40 jaar EVV. 
 
Bij de jeugd is meisjes C1 en meisjes C3 kampioen geworden in december 2015. Ook het 
mini team N6-1 werd kampioen tijdens het laatste toernooi voor de kerstvakantie. De koek 
was nog niet op en In april 2016 werd ook meisjes C2 kampioen. Bij de mini’s werd EVV N6-
1 en N4-1 kampioen. De damesrecreanten werden wederom kampioen, een knappe 
prestatie zo vaak achter elkaar. Op 7 mei hebben we de EVV huldiging voor alle kampioenen 
gedaan met als afsluiting de “platte kar” door de stad. 
 
 



 
 

 

 

  Elburger Volleybal Vereniging  

 

 
Op zaterdag 21 mei zijn er plaatsingstoernooien geweest voor de verschillende jeugdteams 
van EVV. 
Meisjes B1 heeft zich weten te plaatsen voor de 1e klasse en jongens C1 voor de 
hoofdklasse. De andere jeugdteams hebben niet meegedaan aan het plaatsingstoernooi. 
 
 
Resultaten en begeleiding senioren 2015/2016 
 
Team    Opmerking      2015/2016 
Dames 1   9e plaats promotieklasse     Harry Speckman 
Dames 2   7e plaats promotieklasse     Herjan de Groot 
Dames 3   11e plaats 1e klasse, degradatie   Daan 
Schouten/Stefan de Man 
Dames 4  5e plaats 3e klasse     Patrick Sijbel   
Heren 1    9e plaats 1e divisie     Peter Gaillard 
   
Heren 2    5e plaats 1e klasse     Wouter Gaillard 
Heren 3    6e plaats 3e klasse     Rik Straatman 
  
Heren 4   5e plaats 3e klasse    Rik Straatman 
 
Resultaten en begeleiding jeugd 2015/2016, 2e helft 
 
Meisjes A1  2e plaats 2e klasse    Rik Straatman 
Meisjes B1  3e plaats 3e klasse     Henk Boonen 
Meisjes C1  5de  plaats hoofdklasse    Remco de Man 
Meisjes C2   1e plaats 2e klasse    Stefan de Man 
Jongens A1   5e plaats topklasse     Kay Bosscha 
Jongens A2   5e plaats 1e  klasse    Erik Leeuwenburgh 
Jongens C1  3e plaats 1e klasse    Kay Bosscha 
 
Resultaten en begeleiding recreanten competitie 2015/2016 
Recreanten di/woe  damesgroep speelt in mixcompetitie N3 (2e plaats) Bertus Wynne 
      
 


