Verslag TC seizoen 2016-2017
Dit verslagjaar is door de Technische commissie voor het laatst in de samenstelling met Herman
van Heteren, John van Gils, Harry Marrenga en Willard van Vugt samengewerkt.
Winterseizoen
Rondom de licentierijders vindt de grootste verandering op het 1e  uur plaats. Bastiaan Geurts
volgt Frits Roothans op als hoofdtrainer. Een aantal masters rijden ook bij Eric de Ruiter.
Uiteindelijk komt door deze constructie niet iedereen voldoende aan zijn trekken.  Na overleg
met alle rijders van dit uur komt Andre van Staalduinen naar voren als de nieuwe
hoofdtrainer voor het volgende seizoen.
In Januari bereikt ons het droeve bericht dat Frits Roothans is overleden.
Bij de recreanten wordt het begrip snuffeltrainer geïntroduceerd. Frans Voesenek volgt een
jaartje onder de vleugels van Ron Jalvink het “vak”.  Corne Theunisse volgt zijn voorbeeld het
komende seizoen bij Jan van Evelingen.
Van Duosport komt Esther Arts ons versterken.
Jan Doornbusch volgt Rob Rensen op die na 9 jaar kartrekker van het jeugdschaatsen toe was aan
een sabbatical. Met Maartje, Femke, vertrouwde krachten inmiddels en Esther wordt het
jeugdschaatsen verder vormgegeven.
Het KBT krijgt een boost doordat we als club de binnenbaan op zaterdag gaan huren.  KBT
training wordt ingevoerd onder leiding van Maartje Mulders, Femke Leijten en Jan
Doornbusch. Op de achtergrond speelt Jeroen Sterk vanuit bestuur en aansturende rol en
wordt aan het eind van het seizoen Suzanne van Klaveren gevonden om die rol over te
nemen.
Bij de commissie van de clubkampioenschappen wordt Derk-Jan, na jaren trouwe dienst,
opgevolgd door Lysbeth Slotegraaf. Samen met Tinus van Rispen en John van Gils is dit team
weer op sterkte.
De jury coördinatie werd weer geruisloos uitgevoerd door Corrie Mulders waardoor alle
wedstrijden waar Ballangrud verantwoordelijk voor was konden worden gerealiseerd.
Voor de rest stond het seizoen in het teken van de versterking van de relatie met SSVB/de
Striene, Deltalent en Optisport. De meest in het oog springende ontwikkelingen daaruit zijn
het openstellen van het olliebollentoernooi voor andere verenigingen. Ook het meedoen van
Ballangrud aan het midwinterevenement van de Striene en andere verenigingen staat
symbool voor deze samenwerking.
Zomerseizoen
Bij de jeugd is de opvallendste verandering te melden. De boost die we geven aan de jeugd in de
winter is hier ook goed merkbaar. Een toename bij het skeeleren via de speciale zomeractie
geeft hoop voor de toekomst.

Ook in de zomer werpt de verdergaande samenwerking met andere verenigingen haar vruchten
af. De Bredabokaal bij het inline-skaten doet haar intreden en wordt een blijvertje. Zelfs de
wethouder wordt gestrikt voor de prijsuitreiking en heeft met eigen ogen kunnen zien dat
inline-skaten leeft onder de jeugd van Ballangrud.
Als hoogtepunt, niet alleen vanwege het spectaculaire noodweer,  moet ook de Friday Night
skate genoemd worden. Corne Theunisse heeft zich opgeworpen om het eerdere initiatief
van Toine Wentink en Peter de Graaf n.a.v. het 50 jarig bestaan van Ballangrud, verder uit te
bouwen tot een jaarlijks terugkerend evenement. De gemeente Breda heeft ons zelfs
gevraagd om in de herhaling te gaan waarbij zij  ons geen kosten in rekening zullen brengen
voor leges etc.
Bij de fietstijdritten sluit de SSVB aan bij het duo de Striene/Ballangrud. Dit komt iedereen ten
goede.

Organisatorische zaken
Verder is binnen de TC nagedacht over de toekomst van de TC nu de opvolging een serieus
probleem aan het worden is. Een reorganisatie in de structuur van de TC werkzaamheden is
onvermijdelijk. Waar het nog meer naar toe gaat is kleine aandachtsgebieden in de
uitvoering onderbrengen bij een lid waardoor de TC minder in de uitvoering terecht komt en
alleen nog sturing op hoofdlijnen gaat verzorgen en de link met het bestuur is.
Als laatste,  maar niet minder belangrijk,  mag niet ongenoemd blijven dat Jan Doornbusch, met
ingang van het komende seizoen 17-18,  zitting heeft genomen  in de TC voor het
aandachtsgebied jeugd. Zowel het jeugdschaatsen als de jeugd bostraining krijgt onder zijn
leiding de continuïteit die het nodig heeft.
Met groet,
Namens John van Gils, Harry Marrenga, Herman van Heteren,
Willard van Vugt
Voorzitter TC Ballangrud

