Jaarverslag Technische Commissie seizoen 2018-2019
In het seizoen 2018-2019 hebben de technicsche commissie en de jeugdcommissie voor het eerst als
één commissie gefunctioneerd. De jeugdcommissie is opgeheven en de technische commissie is
blijven bestaan in veranderde samenstelling.
De technische commissie bestond dit seizoen uit de volgende personen met bijbehorende taken:
Aljon Stahlmecke:
Verantwoordelijk voor Bengels, JO8, JO9, JO11 en na de winterstop JO10. In de loop van het
seizoen heeft Erik Weurding dit overgenomen. Hij is toegevoegd aan de commissie.
Erik Weurding blijft ook in seizoen 2019-2020 coördinator. Wel wordt gekeken naar een opsplitsing
en aanvulling van een persoon in de TC, omdat het om veel teams gaat. Op dit moment zijn
gesprekken met een mogelijke kandidaat.
Jan Willem Kerssies
Met de start van het seizoen verantwoordelijk voor JO13 en JO15. Later overgenomen door Aljon
Stahlmecke. werd eerst door Jan Willem Kerssies waargenomen later door Aljon Stahlmecke
Gerrie Breider pakt deze rol in het lopende seizoen (2019-2020) op.
Harald Woltinge
Verantwoordelijk voor JO17 en JO19. Vanwege omstandigheden heeft Jan Willem Kerssies deze
taak tijdens het seizoen overgenomen.
Voor het seizoen 2019-2020 zijn we nog in afwachting van een toezegging van een eventuele
nieuwe coördinator.
Tot die tijd nemen Jan Willem Kerssies en Jan Jonink waar.
Jan Jonink
Samen met Hiske Anja Molema was Jan verantwoordelijk voor ST/TC. Voor het seizoen
2019-2020 is een nieuw bestuur samengesteld voor de ST dat bestaat uit Jan Mensink en Rienk
van Ewijk, beiden van Fit Boys. Vanuit Beilen zitten Jan Horsting en Michel Oosterloo in dit
bestuur. Zij leggen rechtstreeks verantwoording af aan beide besturen.
Jan Jonink en Jan Willem Kerssies
Verantwoordelijk voor de senioren. Dit blijft voor seizoen 2019-2020 ongewijzigd.
Willem Siertsema
Coördinator zaalzaken. Ook in het seizoen 2019-2020.
Mark Visser
Secretaris en verantwoordelijk voor werving en promotie.
Voor seizoen 2019-2020 ongewijzigd.
Annemieke Westra
Contactpersoon bij mogelijk geschillen en verschillen.
Voor seizoen 2019 en 2020 ongewijzigd.
Arend van der Giezen
Hoofd opleidingen.
Voor seizoen 2019-2020 ongewijzigd.

Senioren-veld
We hadden dit jaar 4 heren elftallen, 2 ST dames elftallen en MO15, 1 heren 35+ en 2 heren 45+

teams 7 tegen 7 en 1 ST Vrouwen 3 team 7 tegen 7.
Voor de 1e selectie heeft Joop van Dalfsen als hoofdtrainer toch de 3e Klasse weten te behouden
met het team en is zijn contract met een jaar verlengd.
Bij het 2e elftal waren Tristan Haurissa en Arjan Schepel de trainers. Zij hebben net geen
promotiewedstrijden weten te veroveren, maar wel in 3e klasse bovenin kunnen meedraaien.
In seizoen 2019 -2020 vervangt Jan Jonink Arjan Schepel als trainer op de maandag.
Arjan blijft wel actief als trainer bij jongste jeugd.
Fit Boys 3 en 4 trainen zonder trainers evenals de 7 tallen m.u.v. vrouwen 3. Zij krijgen een uur
training van Moniek Brink.
Het 3e had een goed jaar maar haakte op het laatst af voor het kampioenschap. Het 4e elftal
compenseerde dat echter weer en werd op laatste speeldag toch nog kampioen en promoveerde naar
de 5e klasse. Door dit kampioenschap hebben we het derde en vierde moeten omdraaien voor
seizoen 2019-2020. Daarnaast is er bij het 4e een andere begeleider aangesteld. Jan Willem Kerssies
is vervangen door Edwin Roijinga .
Het aantrekken van de keepertrainer Wim Vera blijft een succes. Er wordt met veel inzet en
enthousiasme getraind door de keepers van de senioren, de JO-19 keeper en ST 1 dames keepster.
Het contract van Wim Vera is voor het seizoen 2019-2020 verlengd.
Bij de ST dames 1 hadden we Stoffer-Remmelts Kats als trainer aangetrokken en hij is met deze
dames in de competitie net geen kampioen geworden. De dames behaalden een knappe 2e plaats en
hebben de KNVB beker weten te winnen.
Stoffer-Remmelts is echter zijn ambities achterna gegaan waardoor wij afscheid van hem moesten
nemen als trainer. Bert Klok is aangetrokken als nieuwe trainer voor dames 1.
Sander van de Woud was samen met Edwin de Vries trainer van het 2e dameselftal. T.o.v. van het
seizoen 2017-2018 was een duidelijke stijgende lijn te zien. Vanwege het stoppen van twee
speelsters, die ervoor hebben gekozen op vrijdagavond te gaan voetballen, is er op dit moment geen
dames 2.
Periodiek hebben de coördinatoren van de TC overleg met de trainers en leiders van alle senioren
elftallen en spelersraad van de 1e en 2e selectie.
Aan het eind van het seizoen worden in overleg met de trainers en leiders de nieuwe selecties
samengesteld voor het nieuwe seizoen.
De 7 tegen 7 teams trainen één keer doordeweeks en spelen op vrijdagavond hun wedstrijden. Dit is
met wisselend succes gegaan. Maar ze hebben er wel veel plezier aan.
Er waren twee kampioenen: 45+ team en dames 3.
Senioren zaal
Dit jaar hadden we vier teams in de zaal die wisselende resultaten hebben laten zien.
Eén damesteam, met trainer Edwin Roijinga, deed voor het eerst mee en werd in hun klasse meteen
kampioen. Zij hebben leuke wedstrijden laten zien waar veel publieke belangstelling voor was.
Jeugd
Dit seizoen hadden we 13 jeugdteams onderverdeeld in verschillende leeftijdsgroepen, waarvan 1
ST/MO elftal.
Het is elk jaar een flinke klus voor de TC om voor alle jeugdteams trainers en leiders te vinden,
maar gelukkig is dit voor seizoen 2018-2019 weer gelukt. Met voor de jongste jeugd ervaren
trainers.
Arend van der Giezen, hoofd jeugdzaken, begeleidt de trainers voor onze jeugd waarbij gewerkt

wordt volgens het jeugdbeleidsplan.
Arend verzorgt ook trainersbijeenkomsten waar voorbeeldtrainingen gegeven worden die worden
nabesproken.
Het streven is om de standaard jeugdteams 1e klasse te laten spelen, maar dat lukt niet voor alle
leeftijdscategorieën. De resultaten van 2018-2019 op het veld zijn goed te noemen met drie
kampioenen; JO17-1, JO11-1 en JO9-1.
De jeugd doet jaarlijks mee aan de zaalcompetitie in Wijster waar iedereen veel plezier aan beleeft.
JO9 is kampioen geworden in de zaal.
Verder had JO-11 de finale van de beker bereikt, echter werd deze nipt verloren na een
bloedstollende wedstrijd.
De jongste keepers kregen keepertraining. Deze werd gegeven door Mark Hessels en Mark
Lubbers. Mark Hessels is gestopt en wordt vervangen door Robert Haandrikman.
Werving en promotie
Voor de jongste heeft Mark geregeld dat er een beker beschikbaar is die na elke wedstrijd aan de
speler van de wedstrijd wordt uitgereikt.
Daarnaast zijn er clinics gegeven op de scholen om zodoende potentiële spelers enthousiast te
maken voor voetbal.
Daar gaan we in 2019-2020 mee verder.
Geschillen en verschillen
Daar waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Ook bij de technische commissie. Er heeft zich
een aantal incidenten voorgedaan die naar tevredenheid opgelost zijn in samenwerking met
Annemieke Westra.
Annemieke blijft dit ook doen in seizoen 2019-2020.
Hoofd opleidingen
Arend heeft afgelopen jaar onze trainers en teams wekelijks gevolgd en heeft de trainers
ondersteund met lesmateriaal d.m.v. praktijk en theorie bijeenkomsten. Daarnaast zijn er
evaluatiegesprekken gevoerd met alle trainers.
We hebben afscheid moeten nemen van een aantal trainers: Jesse Drenth, Mathijs Bonnen, Mathijs
Boer en Mark Hessels en Tim Seubring i.v.m. studie en/of werk.
Voor alle teams zijn nieuwe trainers gevonden.
Arend heeft aangegeven dat hij vanwege zijn gezondheid rekening moet houden met zijn
belastbaarheid. Daarom zal Aljon Stahlmecke komend seizoen met Arend meelopen om te kijken of
hij het stokje kan en wil overnemen als Arend stopt.
Algemeen
De TC vergadert elke tweede donderdag van de maand om de lopende zaken te bespreken.
Tot slot wil alle vrijwilligers bedanken omdat zij het telkens weer mogelijk maken dat er elke week
volop getraind en gevoetbald kan worden!
Allen dank daarvoor.
Namens TC ,
Jan Jonink

