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Technische Commissie 

 Goed nieuws is er te melden van het trainersfront. Rutger Rutjes, Marco Otten, Sander 
Blank en Michel Lubert zijn geslaagd voor het TC 3 diploma. Via deze weg krijgen we 
steeds beter opgeleide trainers. Vanaf deze plek nogmaals proficiat . Ben je ook 
geïnteresseerd in het volgen van een opleiding, dan kun je dit aangeven aan de TJC 

 De TC heeft inmiddels een aantal bijeenkomsten gehouden over de voorlopige 
teamindelingen en het aantal teams voor het komende seizoen. Zeer belangrijk is dat wij 
weten wie het komende seizoen wil spelen. Daarom een dringend verzoek aan allen. 
Geef uiterlijk 22 mei aan: 

o Als je stopt met voetballen 
o Zorg dat je ingeschreven staat als lid (digitaal aanmelden) ouders MINI !!! 
o Zorg dat je (vanaf B groep) je spelregelbewijs gehaald hebt 
o Lever je pasfoto in als je daartoe een verzoek krijgt i.v.m. verkrijgen spelerspas 

Als dit niet goed geregeld is, loop je het risico niet te kunnen  voetballen het komende 
seizoen. Zie ook apart bericht Website. 

 Er komt bij de KNVB een geheel nieuwe opzet van de naamgeving van teams. De A tm F 
namen verdwijnen en in plaats daarvan komt er een verdeling o.b.v. leeftijden. Dit houdt 
ook in dat er een indeling komt van elk geboortejaar. Soms is dat een echte verbetering, 
maar bij een kleinere  club zal dat niet echt een ander effect hebben (bij ons 
waarschijnlijk vanaf C/D). Bij de E en F kan het wel tot een betere verdeling leiden. Paar 
voorbeelden (peildatum 31 december) 

o 2e jaars F pupillen geboren 2008 wordt JO9 (Jeugd onder 9 jaar) 
o 1e jaars C junioren geboren 2003 wordt JO14 

 Daan Roetgering (E3) is uitgenodigd om vanaf september deel te nemen aan stage-
selectieactiviteiten van de FC Twente Voetbal Academie. Heel mooi voor hem en wij 
wensen hem veel plezier en succes 

 Wij trachten het komende seizoen techniek training te organiseren voor een aantal 
selectieteams. Details volgen later  

 
Projecten 
Binden Jeugd 
1. De Jeugdraad zal een bijdrage leveren aan het internationaal jeugdtoernooi. Het toernooi 

is groter dan ooit en wij doen ook een dringend beroep op allen om hun bijdrage te 
leveren. Word je benaderd, help dan mee.   

 
Sportiviteit en Respect 

 Recent hebben we indringend gesproken met een team en de begeleiding, waar het toch 
mis gegaan is. Bij een aantal personen is de MISSIE toch nog onvoldoende door 
gedrongen en wij betreuren dat. Accepteren van beslissingen en voorbeeldgedrag blijft 
een belangrijk uitgangspunt en draagt ook bij aan het met plezier actief blijven voor onze 
club.  

 Opruimen van doeltjes etc. na afloop training kan nog steeds veel beter. Blijf hier alert op 
en dat geldt ook voor het schoonhouden van het complex 

  



 
Overige zaken 

 We hebben meerder kampioenen en bekerwinnaars- finalisten gehad. Dat is vaak grootst 
gevierd en dat waren toch bijzondere belevenissen voor de jeugd. Voor de details 
hierover, zie de Website 

 Bij viering van kampioenschappen wordt zeer regelmatig gebruik gemaakt van de “platte 
kar”.  Het ligt nu even achter ons maar zeer belangrijk daarbij is de veiligheid. 
Verantwoordelijk daarvoor is de chauffeur, maar ook de leiders hebben hier een 
essentiële rol in door vooraf goed te checken of die veiligheid gewaarborgd is. Wij komen 
daar nog nader op terug 

 Het alcoholbeleid 16/17 jarigen dient aangescherpt te worden. BOA bezoek heeft geleerd 
dat het bij alle clubs – dus ook bij ons – niet goed gaat. De straffen kunnen voor zowel 
individu als club zeer hoog zijn, met ook verstrekkende gevolgen. Leiders en trainers 
moeten hier op toezien en geen concessies doen. In september/oktober komt er een 
speciale bijeenkomst voor deze leeftijdsgroep en hun ouders  

 Besloten is om met de Mini’s in de winterperiode wat vaker in de zaal te gaan spelen 

 De Club van 100 heeft weer het E kamp georganiseerd. Dat gaat plaats vinden op 17, 18 
en 19 juni. Ook voor de D groep komt er nog een kamp/overnachting op ons complex 

 De KNVB heeft een nieuwe Website met veel interessante kennisonderwerpen. Kijk op 
www.knvb.nl/assist 
 

 
Dank 
Tot slot willen wij iedereen die op de een of andere manier een bijdrage geleverd heeft 
aan het ondersteunen van de activiteiten bij de jeugd hartelijk danken voor hun inzet. 
Wij hopen in de toekomst opnieuw een beroep op jullie te kunnen doen. 
 
Communicatie en Informatie 
Via Website, mails, facebook, nieuwsbrieven, leidersbijeenkomsten, ouderavonden etc. 
houden wij u op de hoogte. Lees vooral de Website, minimaal 1 x per week bekijken. 

http://www.knvb.nl/assist

