
Jaarverslag technische commissie 2016 

De TC is tevreden over hoe 2016 is verlopen, al blijven er aandachtspunten en wensen over voor 
2016.  

Trainingen 

Het aantal jeugdleden is in 2016 flink toegenomen ten opzichte van 2015. Dit kan op goed bezochte 
trainingsavonden voor een baanbezetting van wel 100 kinderen zorgen. Dit vergt veel improvisatie 
en organisatie van de trainers, maar tot nu toe gaat dit prima. 

Om het niveau van de trainers op peil te houden en te verhogen, is er een interne trainerscursus 
georganiseerd, o.l.v. Thijs Ros en Tim Verlaan. Tijdens deze cursus werden veel technische 
onderdelen behandeld en werden de praktijkvaardigheden van de trainers aardig op de proef 
gesteld. De trainers hebben deze cursus als zeer nuttig en leuk ervaren en wij hopen dat dit zich 
uitbetaalt in de kwaliteit van de trainingen. 

Het trainerskorps bij de jeugd is voor nu voldoende bezet, waardoor we momenteel minimaal 2 
trainers per groep hebben. Echter door school, werk, etc, kan het zijn dat in de nabije toekomst er 
helaas weer een aantal trainers weg zullen gaan, waardoor we alert moeten blijven zijn dat de 
kwaliteit gewaarborgd blijft. 

De TC gaat in 2017 weer enkele trainersvergaderingen inplannen, waar het wel en wee tijdens de 
trainingen besproken gaat worden en waar we goede afspraken met de trainers zullen maken. 

Wedstrijden 

De wedstrijddeelname in 2016 is goed geweest, met hier en daar aansprekende resultaten bij de 
jeugd. Het inschrijven voor een wedstijd i.p.v. het verplicht aangemeld worden zoals tot 2016 
gebruikelijk was, lijkt te werken. De onnodige kosten zijn een stuk minder en de deelname blijft op 
peil.  

Wel hopen we dat we in de toekomst iets meer kwaliteit op wedstrijden kunnen leveren i.p.v. alleen 
in de breedte mee te doen. Hopelijk bewijst de trainerscursus zijn nut en zullen er wat talenten 
boven drijven. 

 

 


