Jaarverslag TC Seizoen 2019/2020
De Technische Commissie bestond uit de volgende personen:
JO 8/9
JO 10/11
JO 12/13
JO 15
J0 17
JO 19
Meisjes en Dames
Selectie
Overige senioren

Alex de Jong
Joost v d Vlist
Gerbrand Straver
Peter V Harmelen / Kelvin Poot
Hessel Honkoop
John de Bruijn
Marja Oskam
John de Bruijn
Peter Straver

De volgende teams en elftallen werden ingeschreven:
• Stars
ca. 10/15 nieuwe inschrijvingen per seizoen
• JO8 en JO9:
4 teams
• JO10 en JO11:
5 teams
• JO12 en JO13:
4 teams
• JO15:
2 teams
• JO17:
2 teams
• JO19:
2 teams
• MO15:
1 team
• Dames:
1 team
• Senioren:
5 teams
Kampioenen
VV Haastrecht mocht ook dit seizoen een aantal kampioenen begroeten:
•
•
•

•

De JO8/1 was de verdiende kampioen na 9 gewonnen wedstrijden en 1 gelijkspel in het
voorjaar.
De JO10/1 won alle 10 de wedstrijden in het voorjaar en werd zo kampioen
De JO12/1 had een zéér succesvol seizoen en werd in het najaar kampioen in de 1e klasse en
herhaalde dit kunstje in het voorjaar door kampioen te worden in de hoofdklasse.
(mede door de goede prestaties van de JO12/1 speelt Luuk de Boer m.i.v. het seizoen 19/20
voor Sparta Rotterdam en Thijmen Straver voor Excelsior Rotterdam)
VVH 5 mocht zich, na een enerverend seizoen, eveneens ‘de terechte’ kampioen noemen

Bekerwedstrijden
Dit seizoen zijn er geen finaleplaatsen behaald in het KNVB bekertoernooi of de RijnmondCup.
Techniektraining
Ook afgelopen seizoen hebben er weer 24 jongens en meisjes deelgenomen aan de tweede
techniektraining bij VV Haastrecht.
Tijdens 8 trainingen konden de kinderen met plezier werken aan hun technische vaardigheden.
Deze trainingen stonden onder leiding van : Marco Versloot, Jan Willem Koorevaar,
Jacco v/d Wouden, Joep Wijnands en Thijmen Raateland.

Valencia Voetbalkamp
Afgelopen zomervakantie is de voetbalopleiding van Valencia CF voor de tweede keer neergestreken
op Wilgenoord. Een fantastische, 3-daagse, voetbalbelevenis voor meer dan 90 kinderen van meer
dan 15 verschillende voetbalverenigingen uit de omgeving.
Ook in 2020 zal Valencia weer terugkeren naar Haastrecht om dit voetbalfestijn te organiseren.
Wedstrijdprogramma’s
De Technische Commissie wil ook graag hun dank uitspreken aan Ron Antes, Remco Snuverink en
David Verhoef voor het plannen, verzetten en wijzigen van alle wedstrijden gedurende het afgelopen
seizoen. Gezien het aantal teams en de vele wedstrijden een behoorlijke klus maar wat zij wederom
fantastisch hebben volbracht.
Ontwikkelingen
De TC vindt het belangrijk om (jeugd)trainers te helpen bij het geven van goede trainingen.
Het ‘met plezier leren voetballen’ van kinderen is in de praktijk niet zo makkelijk als menigeen denkt.
Daarom is de TC verheugd dat Peter van Dort vanaf dit seizoen jeugdtrainers begeleid en assisteert in
hun ontwikkeling als trainer.
De Technische Commissie denkt dat hier in de toekomst veel mee te winnen is waardoor het plezier
én het voetbalniveau vergroot kan worden.
De aanwas van trainers is aan het begin van het seizoen echter mager waardoor de TC erg druk is
met het zoeken en vinden van mensen.
De TC kan terug kijken op een geslaagd voetbalseizoen!
Technische Commissie

