
Verslag Technische Zaken Voetbal seizoen 21-22 
 
In het seizoen hebben de volgende teams meegedaan aan de competitie: 
Zondag 1 t/m 8 
Veteranen 1 
Zaterdag 1 t/m 4 
Vrouwen 1 en 2 
 
Zaterdag 4 is tijdens de competitie teruggetrokken wegens uitblijven contributiegelden. 
 
Zaterdag afdeling: 
Halverwege het seizoen is Patrick Terwijn trainer van zaterdag 1 uit eigen privé overwegingen terug 
getrede als trainer. We hebben tot onze blijdschap Ras Alcmariaan Jos Mouwes bereid gevonden om 
in te stappen. Jos heeft met de beperkte middelen die hij tot zijn beschikking had een mega prestatie 
geleverd om in de 4e klasse te handhaven 
Zaterdag 2 en 3 hadden het gehele seizoen lastig om de teams rond te breien. Beide teams hebben 
het hele seizoen weten uit te spelen,  maar zijn wel gestopt als zaterdag team. 
 
Zondag; 
Alle teams hebben de competitie volledig uitgespeeld. 
Zondag 4 en Zondag 6 hebben hun zelf en de vereniging weten te verblijden met een Kampioenschap 
dat dan ook conform de verwachtingen werd gevierd. 
Tot ons aller blijdschap heeft Zondag 1 onder leiding van Jeroen Kroes en Patrick de Vries promotie 
naar de derde klasse weten te bewerkstelligen in de beslissingswedstrijd op het terrein van Fortuna 
Wormerveer tegen HV-WEDW zaterdag 1 
De voltallige technische staf heeft aan het einde van het seizoen afscheid genomen, te weten; 
Hoofdtrainer  Jeroen Kroes 
Assistent-trainer Patrick de Vries 
Trainer 2  Giovanni Succu 
Team manager 1 Jeroen Floor 
 
Nieuwe technische staf : 
Hoofdtrainer  Jos Karel 
Assistent-trainer Rasjid Vianen 
Trainer 2  Menno Richardson 
Team manager 1 Christiaan Peetoom 
 
Vrouwen: 
Ook bij Vrouwen 1 is er tijdens het seizoen een wisseling van de trainer geweest. 
Riny Schmid was na enkele wedstrijden al weer weg. Niet duidelijk is geworden waarom, de 
communicatie met de trainer verliep alleen via WhattsApp en het bericht van weggaan kwam ook via 
dit medium ergens rond middernacht. Paul Zijlstra werd bereid gevonden om het seizoen af te 
maken. Hier was iedereen heel blij mee.  
Komend seizoen staat de vrouwen selectie onder leiding van Cor Noorderbos. 
 
 
Tijdens het afgelopen seizoen is er ook een technische commissie aangesteld 
In eerste instantie met de bedoeling om het seniorenvoetbal toekomst bestendig te maken, maar al 
snel werd duidelijk dat het technische beleid van de jeugd hier onlosmakelijk mee verbonden is en 
dus nu ook onder de TC valt. 
Technische commissie bestaande uit: 

• Jorgen van Dijk 



• Gordon Sheehan 
• Dick Bakker 
• Kamil Karaer / Giovanni Succu 

Het contract met Kamil als Hoofd Jeugd Opleiding door de jeugd afdeling ontbonden richting het 
einde van het seizoen en als nieuwe HJO is Giovanni Succu aangesteld. 
 
De TC heeft een 5 jarenvisieplan opgesteld en aan het bestuur aangeboden en door het bestuur is 
geaccordeerd en zich er aan geconformeerd. Visieplan is inzichtelijk en op te vragen bij een van de 
leden van de TC. Tevens is er voor de jeugd een periodisering opleiding plan gemaakt welke feeds is 
geactiveerd, vooral gent op trainingsactiviteiten. Heeft u hier vragen over kunt u die stellen aan 
Giovanni 


