
Jaarverslag Technische commissie seizoen 2016-2017 

 

De technische commissie bestaat aan het begin van het  seizoen uit  7 personen.  

De taken zijn als volgt verdeeld: 

  . Aljon Stahlmecke voor de JO-9 en JO-11 junioren en de bengels 

  . Jan Willem Kerssies voor de JO-13 en JO-15 junioren 

  . Tristan Haurissa voor de JO-17 en JO-19 junioren 

  . Moniek Brink en Annelotte Hilhorst voor de ST- Dames en Meisjes 

  . Arjan Schepel voor de senioren en notulist 

  . Albert Seubring voor de senioren en voorzitter van de TC 

  . Willem Siertsema is coordinator zaalzaken maar maakt geen deel uit van de TC 

 

TC Senioren 

 

We hebben dit jaar 4 heren elftallen,  2 ST dames elftallen,  2 heren 35+teams 7 tegen 7,   1 heren 45+team 7 

tegen 7 en 1 ST dames 35+ team 7 tegen 7. 

 

Alex Padding is de nieuwe trainer van de 1e selectie en in december is besloten om het contract met 1 jaar te 

verlengen. 

Het contract van de trainer van de 2e selectie, Henk Everts,  werd niet verlengd. 

Voor het  seizoen 2017-18 wordt Tristan Haurissa de trainer van de 2e selectie en op de maandagavond verzorgt  

Arjan Schepel  de training. 

Fit Boys 3 en 4 doen het zonder trainer evenals de 7 tallen, alleen de ST dames  35+ krijgen een uurtje training 

van Moniek Brink. 

Wat al jaren een grote wens van de TC is en nu gelukt is dat we voor het seizoen 2017-2018 een ervaren 

keepertrainer hebben gevonden en wel Wim Vera, die de senioren en de JO-19 keepers zal  gaan trainen. 

Edwin Roijinga gaf aan het begin van het seizoen aan per direct te stoppen als trainer van de ST dames 1 en we 

hebben  Edwin de Vries bereidt gevonden  om de ST dames 1 te trainen. 

Door een conflict is Edwin de Vries voor de winterstop ook per direct gestopt met het trainen van de ST dames 1.  

Vacature opgesteld  en dit heeft opgeleverd dat Edwin Guchelaar  de trainer is geworden van ST dames 1. Zijn 

contract is afgelopen voorjaar met een jaar verlengt. 

Sander van der Woud is aangesteld als trainer van de ST dames 2 en Sander zal ook volgend seizoen voor de 

groep staan. 

 

De volgende personen zijn aan het eind van het seizoen gestopt:  Fedde Boerhof als leider van Fit Boys 2, Kees 

van Hoorn, Geert Smit, Hans Wilkens, allen als leider van Fit Boys 4. 

Alle stoppende trainers en leiders zijn op de familiedag in het zonnetje gezet. 

 

Periodiek hebben we overleg met de trainers en leiders van alle senioren elftallen en spelersraad van vooral de 

1e selectie. 

Aan het eind van het seizoen wordt in overleg met de trainers en leiders de nieuwe selecties samengesteld voor 

het nieuwe seizoen. 

 

Senioren veld  heren 

.  Het 1e had een moeilijk jaar maar kon zich uiteindelijk handhaven in de 3e klasse 

.  Het 2e kende een wisselvallig seizoen en werd een goede middenmoter in de res 3e klasse 

.  Het 3e deed lang mee om het kampioenschap  maar het zat er net niet in 

.  Het 4e  draaide leuk mee in hun klasse 

 

Senioren veld ST-dames 

.  ST dames 1 draaide een goed seizoen maar een kampioen worden lukte weer niet. 

.  Ook  ST dames 2 draaide leuk mee in hun klasse 

 

Senioren heren,dames 35+45+ 7 tegen 7 

We hebben dit seizoen weer meegedaan met de reguliere competitie van de knvb,  zodat een ieder van te voren 

weet wanneer er gespeeld wordt op de vrijdag avond en de conclusie is dat er met veel plezier gespeeld wordt en 

dat men kan zeggen dat dit een succes is. 

Op de maandagavond is er voor deze teams gelegenheid om te trainen. 



Senioren zaal 

Dit jaar hebben 4 teams competitie gespeeld in de zaal.  Wisselende resultaten maar het 2e sprong er tussenuit  

want die werden kampioen.  Proficiat. 

 

Jeugd 

Dit seizoen hebben we 16 jeugdteams, waarvan 2 ST/MO elftallen,  onderverdeeld in verschillende 

leeftijdsgroepen.  Elk jaar weer een grote klus voor de jeugd TC om hier de nodige trainers voor te vinden maar 

hierin zijn ze ook nu weer in geslaagd. Dit verdient zeker een compliment. Wel vinden we het jammer dat we niet 

meer een beroep kunnen doen op wat meer oudere ervaren trainers voor onze jeugd. 

Arend van der Giezen, hoofd jeugdzaken , begeleidt de trainers en er wordt gewerkt volgens het 

jeugdbeleidsplan. Ook verzorgt Arend trainersbijeenkomsten waarbij voorbeeld trainingen gegeven worden 

inclusief een nabespreking. Het doel is om de standaard teams 1e klasse te laten spelen maar dat lukt niet voor 

elke leeftijscategorie. De resultaten waren zeer wisselend  zowel  op het veld als in de zaal. Voor de jongste 

jeugd is er de laatste jaren in de winter maanden een leuke zaalcompetitie in Wijster en daar zijn een groot aantal 

jeugdteams kampioen geworden.   

 

Algemeen 

We vergaderen elke 2e dinsdag van de maand om de lopende zaken te bespreken. Ook is Arend van der Giezen 

hierbij aanwezig. Ook gaat er iemand van de jeugd TC naar de vergaderingen van de JC. 

 

Een grote groep vrijwilligers is dagelijks bezig om een ieder met veel plezier te laten voetballen en vanaf deze 

plaats wil ik een ieder hiervoor hartelijk  bedanken. 

 

Namens de TC, 

 

Albert Seubring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 


