
Jaarverslag technische commissie:  
 
We hebben wederom een raar jaar achter de rug, Corona heeft wederom roet in het eten gegooid. 
Geen van de competities zijn afgemaakt en na een hoopvolle start in het najaar werd alles weer 
stilgelegd. In het voorjaar zijn we weer gaan trainen en hebben alle teams de mogelijkheid gekregen 
om tenminste 1 x per week te kunnen trainen. 
Dit heeft de vereniging heel wat hoofdbrekens bezorgt. Van trainen in tweetallen, later in viertallen 
en hoe handhaaf je zoiets. Toch zijn we bij de senioren het jaar redelijk tot goed doorgekomen en 
zijn we enorm blij dat we bij de senioren eigenlijk geen “corona afvallers” hebben gehad. Sterker nog 
in de senioren tak zijn we weer gegroeid. 
 
We zijn het nieuwe seizoen gestart met 15 i.p.v. 12 teams. Helaas hebben we door iets te kort aan 
spelers het 3e ook een selectie team moeten terugtrekken. Toch willen we, gezien de hoeveelheid 
overkomende junioren volgens seizoen een nieuwe poging wagen. 
 
 

Senioren 
seizoen 20-21 seizoen 20-22 

Teams zondag  Klasse Teams zondag  Klasse 
selectie 1e 4e selectie 1e 4e 

 2e 3e  2e 3e 
Lager senioren 3e 5e  3e 4e 

 4e 7e Lager senioren 4e 5e 
 5e 8e  5e 7e 
 6e 8e  6e 8e 
 7e 8e  7e 8e 

Veteranen 45+ 1e  8e 8e 
Vrouwen  1e 4e Veteranen 45+ 1e 

   Vrouwen  1e 4e 
Teams zaterdag  Klasse  2e 5e 

selectie 1e 4e    
 2e 4e Teams zaterdag  Klasse 

Lager senioren 3e 6e selectie 1e 4e 
    2e 4e 

totaal 12  Lager senioren 3e 6e 
    4e 5e 
      
   totaal 15  

Vóór het seizoen is er voor de lagere seniorenteams een 7x7 toernooi georganiseerd en aangeboden 
door het bestuur met aansluitend een BBQ. Dit was een doorslaand succes en we hebben de intentie 
dit ook de komende seizoenen als seizoenstart te organiseren. 
 
Technische staf selecties 
De technische staf van de verschillende afdelingen hebben verscheidene wijzigingen ondergaan. 
Hieronder een overzicht: 
 

seizoen 20-21 seizoen 21-22 
Zondag selectie Hoofdtrainer Arjan Huisman Zondag selectie Hoofdtrainer Jeroen Kroes 
 assistent Patrick de Vries  assistent Patrick de Vries 

 
trainer 2e 
elftal 

Vincent 
Scheerhoorn  trainer 2e elftal Giovanni Succu 

      
Zaterdag 
selectie Hoofdtrainer Patrick Terwijn Zaterdag selectie Hoofdtrainer Patrick Terwijn 
 Assistent Jerry de Wit  Assistent John v.d. Meer 
      
Vrouwen Hoofdtrainer Wilfred v.d. Hoorn Vrouwen Hoofdtrainer Riny Smit 
      



Algemeen Keeperstrainer Nick van Aart Algemeen Keeperstrainer Nick van Aart 
      

Dick Bakker 

 
 
     

 
 
 
Jaarverslag Jeugdcommissie:  
 
 
Afgelopen jaar was het voetbal helaas zeer beperkt. Gelukkig hebben we de jeugd wel elke zaterdag 
wat kunnen bieden. Onderlinge wedstrijden, gemixte team toernooien, speciale trainingen, 
honkvoetbal, pietenparcour ……. Helaas allemaal zonder ouders die maar wat graag hun kinderen 
zien ballen. De gastouders hebben tijdens trainingsavonden en op de zaterdagen ervoor gezorgd dat 
de coronaregels werden nageleefd (geen ouders op het terrein). Hoe blij zijn we wel niet dat we 
eindelijk weer “normaal” kunnen voetballen. 
 
Daarnaast heeft het jeugdbestuur met de gastouders en jeugdleden nog een aantal speciale 
evenementen gerealiseerd. Een oranje dag waaraan meer 150  leden en niet leden verschillende 
voetbal vormen hebben kunnen proeven. Een heuse jeugd sponsorloop waarbij meer dan 5000,- 
euro is opgehaald voor nieuwe ballen en de inrichting van het nieuwe ballenhok. Een taarten 
bakwedstrijd voor de nieuwbouw met een opbrengst van meer dan 250 euro weer voor de jeugd. En 
natuurlijk een prachtig Sinterklaasfeest. 
 
De vele activiteiten hebben er hoogstwaarschijnlijk ook voor gezorgd dat ondanks de corona er geen 
grotere uitstroom van jeugdleden is ten opzichte van vorige jaren. Sterker nog: dan aanwas van 
kabouters is afgelopen jaar enorm waardoor we dit jaar weer 3 O-8 teams en 2 O-9 teams hebben.  
 
Teamindeling is elk jaar een grote puzzel zo ook dit jaar. Ondanks dat we op tijd waren begonnen 
was het door enkele last minute opzegging toch weer zeer moeilijk. Uiteindelijk hebben we voor het 
seizoen 21-22, 19 jeugdteams. Ook dit seizoen is het MO19 een samenwerking met Jong Holland.  
We zijn heel blij dat de trainers bezetting bij de jongste jeugd zowel kwalitatief als kwantitatief beter 
op orde is dan andere jaren. Bijzonder trots zijn we dat het aantal trainers vanuit onze eigen 
gelederen (senioren en junioren) sterk is gegroeid. 
 
Naast Mareille (pupillen), Daniel (meiden), Kamil (opleiding), Dennis (algemeen) en Rene (junioren) 
zijn dit jaar Annet en Titia aangehaakt bij het jeugdbestuur. En Pieter is natuurlijk de hoofd kabouter. 
 
René Overwater 


