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Herinrichting TC
In de afgelopen maanden is gesproken over de rollen
en taken van de technische commissie (TC) met als
doel dit beter te verdelen. Een van de wensen is om
meer aandacht te kunnen geven aan de trainingsopzet
en -opbouw voor de hele jeugd. Ook komt er meer
planmatige aandacht voor (oefen)wedstrijden en
toernooien.
Tijdens het proces van herinrichting is David Verhoef
bereid gevonden om toe te treden tot de TC. Met
David hebben we een welkome aanvulling op het
team gevonden. Het resultaat van de herverdeling is:
Voorzitter
Arjen de Jong
Coördinator Selectie
John de Bruijn
Coördinator Lagere seniorenelftallen
Peter Straver
Coördinator Dames en Meisjes
Marja Oskam
Coördinator Jeugdopleiding
Gerbrand Straver en Kelvin Poot
Coördinator Toernooien en Oefenwedstrijden
Gerbrand Straver en Kelvin Poot
Coördinator JO14-JO19
Hessel Honkoop
Coördinator JO11-JO13
David Verhoef
Coördinator mini's-JO10
Alex de Jong
Wedstrijdsecretaris
Peter van Harmelen
Coördinator scheidsrechters en spelbegeleiders
Peter van Harmelen
Secretariaat
Hessel Honkoop en Arjen de Jong

Belangrijkste wijziging is dat alle jeugdtrainers
Gerbrand en Kelvin als aanspreekpunt krijgen.
Wedstrijdaangelegenheden en vragen van ouders
kunnen bij de coördinator van de betreffende lichting
worden neergelegd. Er zijn nog een aantal
coördinatoren met dubbele functies, maar verdere
invulling krijgt de komende periode vorm. We hopen
binnenkort nog wat versterkingen te kunnen
presenteren. Ook gaan we ervaren of de nieuwe
verdeling nog verder verbeterd kan worden,
bijvoorbeeld door andere combinaties van
leeftijdscategorieën.
De nieuwe taakverdeling gaat komende week in, maar
tot het nieuwe seizoen zal er een overgangsperiode
zijn om lopende zaken goed over te dragen.
Binnenkort wordt de website geactualiseerd en
kunnen jullie daar ook de mobiele nummers vinden.
Als TC hebben we veel zin om met de vele plannen en
ideeën aan de slag te gaan. We houden jullie op de
hoogte!

‘Geelzwarte lijn’
Gerbrand en Kelvin zijn, als coördinatoren
Jeugdopleiding, de visie en het beleid op de
jeugdopleiding aan het uitwerken. Binnen de TC is dit
de ‘geelzwarte lijn’ gaan heten. Dit wordt vertaald
flyers per leeftijdscategorie waarin kenmerken,
doelen en spelvorm kort zijn uitgewerkt. Aanvullend
worden de trainers voor uitvoering van het beleid
ondersteunt met trainingsvormen welke door de club
worden aangereikt. Als TC zijn wij erg blij dat Peter
van Dort (docent bij de KNVB) en Dennis Walraven
(fysiotherapeut) de trainingsvormen mede vorm gaan
gegeven. Met de expertise van Peter en Dennis zijn
wij overtuigd dat er goede training worden uitgewerkt
gericht op voetbal en motoriek/fysiek. Rond maart
verwachten we meer informatie te kunnen geven.
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Indeling seizoen 2021/2022
De kans op hervatting van het seizoen 2020/2021 lijkt
steeds kleiner te worden. Hoewel de onderlinge
wedstrijden op zaterdag goed bezocht worden,
missen we toch de competitiewedstrijden tegen
‘echte’ tegenstanders uit de regio. We hopen
natuurlijk allemaal dat het seizoen 2021/2022 weer
onder normale omstandigheden van start kan gaan.
De komende weken/maanden gaan we als TC daarom
aan de slag met voorbereiding op de nieuwe indeling
van de teams. Omdat we merken dat hier soms nog
we vragen over zijn, geven we graag alvast een korte
toelichting op hoe de indeling tot stand komt.
e

1 en belangrijkste uitgangspunt is het geboortejaar
van een speler. De leeftijdsgrenzen voor het seizoen
2021/2022 zijn:
Geboortejaar
2015-2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2005-2006
2003-2004

Leeftijdscategorie
JO7/mini’s
JO8
JO9
JO10
JO11
JO12
JO13
JO14
JO15/MO15
JO17/MO17
JO19/MO19

We zijn uiteraard een kleine (maar trotse) dorpsclub
en daarom is het niet altijd mogelijk om volledig per
geboortejaar in te delen. We proberen wel zo veel
mogelijk binnen de leeftijdsgrenzen te blijven.
Redenen om hier van af te wijken kunnen, in
willekeurige volgorde, zijn:
-

Voetbaltechnische reden (o.a. dispensatie);
Fysieke en/of medische reden;
Sociale elementen;
Tekort/overschot aan spelers in een aansluitende
leeftijdscategorie.

Huidige teams worden dus niet automatisch als
geheel doorgeschoven naar de volgende lichting, ook
niet als de spelvorm ongewijzigd blijft. In sommige
gevallen kan dit leiden tot het overslaan van een
lichting (voor spelers die nu ‘te oud’ zijn voor hun
huidige team) of speler die nog een keer in huidige
leeftijdscategorie blijft.
Het vrouwenvoetbal (junioren en senioren) is een
kleinere tak binnen de club en daarmee is het niet
mogelijk om per geboortejaar in te delen. De wijze
waarop we gaan indelen wordt nog uitgewerkt.

1e elftal verzorgt training voor jeugd
Op 30 januari verzorgde 11 selectiespelers een
training voor alle spelers van JO8 tot en met JO12.
Veel jonge talenten willen graag in Haastrecht 1 gaan
spelen en hoe gaaf is het dan om training te krijgen
van de jongens die daar nu spelen. Veel spelers keken
er naar uit en met de hoge opkomst was het een
groot succes. Het was even spannend in het begin,
maar al snel deed iedereen mee met de oefeningen.
Geconcentreerde fanatieke koppies tijdens de training
en lachende koppies aan het eind!
Selectiespelers bedankt voor deze mooie dag!

TC pagina op vvhaastrecht.nl
Op vvhaastrecht.nl is er ook een pagina van de
Technische Commissie. Deze wordt de komende tijd
verder gevuld met o.a. nieuwsbrieven,
beleidsstukken, informatie vanuit de KNVB etc.
De pagina is te vinden door op de website bovenaan
te kiezen voor ‘Bestuur&Commissies’ en vervolgens
‘Technische commissie’.

