
Jaarverslag Voetbalzaken 
 
Eerst maar even een positief bericht vanuit voetbalzaken. Na het verlengen van het  
contract van Mike van Mierlo (2e elftal ) en het aanstellen van de nieuwe hoofdtrainer  
Edwin Degenaars als opvolger van Egidio, heeft ook Monique van Veen de  
hoofdtrainster bij de Dames haar contract verlengd. Dat was goed nieuws, want na de  
toezegging van Pascal Slaghuis om Dames2 ook komend seizoen te gaan trainen was de  
hele technische staf zowel bij de Heren als Dames rond vóór 1 januari 2021. 
 
Verder zijn het hele vervelende voetbaltijden geweest, wederom door corona, waarbij er   
vanaf boven de 18 jaar lang niet getraind kon worden door het virus.  En natuurlijk het gemis van de 
wedstrijden op zondag. 
Gelukkig konden de jeugdleden tot onder 19 jaar in ieder geval nog wel trainen, maar  
helaas geen wedstrijden op zaterdag / zondag spelen. Al was ook dat een niet-normale  
situatie,  omdat kleedkamers en de kantine gesloten moesten blijven.  
 
Op 27 februari is er voor de jeugd een hele leuke voetbal challenge in de vorm van een circuit 
georganiseerd door Nico Draaijer. Dit was echt een succes en voor de toekomst zeker voor  
herhaling vatbaar. Vanaf 3 maart kwamen er eindelijk versoepelingen, zodat de senioren t/m 27 jaar 
mochten trainen zonder beperkingen.  De KNVB had inmiddels besloten dat de competitie 2020-2021 
definitief niet werd uitgespeeld in het amateurvoetbal. 
Afhankelijk van de mogelijkheden die er vanuit RIVM komen zou de KNVB proberen een  
Regio Cup op te zetten om zo toch nog wat wedstrijden te kunnen spelen. 
Vanaf 16 maart mochten de overige senioren vanaf 27 jaar en ouder ook weer trainen in 
groepjes van 4 personen.  Langzaam gingen we dus de goede kant op om mogelijk toch nog  
wat wedstrijden te kunnen spelen. Dit is uiteindelijk helaas alleen voor de jeugd tot onder 19  
gelukt en zij konden in regio cup-verband eindelijk weer een echte wedstrijd spelen tegen een  
echte tegenstander. Uiteindelijk bleek dit voor de senioren Heren en Dames niet weggelegd en 
eindigde het seizoen echt in mineur met alleen nog maar trainen.  
 
Op zondag 30 mei is er door de club en selectie afscheid genomen van hoofdtrainer 
Egidio Oude Groen en verzorgster Bianca Schipper in een hele leuke en gezellige sfeer.  
 
Donderdag 3 juni was de kennismaking en presentatie van onze nieuwe hoofdtrainer Edwin  
Degenaars met de selectie en de nieuwe verzorgster Lisa Vader-Brussel. 
Helaas kwam er een week later een berichtje van Lisa dat ze de taak van verzorgster toch niet  
ging vervullen en dus moesten we als club weer opnieuw op zoek naar een nieuwe verzorger(ster). 
En dat valt niet mee. Op het moment van het schrijven van dit verslag is de vacature nog open. 
 
Eind juni kwam er dan eindelijk positief nieuws dat er in teamverband weer zonder beperkingen 
gesport mocht worden en zo kon de nieuwe hoofdtrainer Edwin Degenaars samen met  
Mike van Mierlo op 22 juni alvast starten met een begin van de voorbereiding op het nieuwe seizoen 
2021-2022 met als afsluiting op 8 juli een wedstrijd tegen Zouaven 2. 
 
Op 3 juli is er i.p.v. een ‘normaal’ voetbaltoernooi een prachtige dag georganiseerd met 18 holes 
Voetgolf. Dit is voor de toekomst zeker voor herhaling vatbaar. Aan de mensen die dit hebben 
georganiseerd en de vrijwilligers op het parcours: super bedankt voor deze mooie dag. 
 
Ik hoop dat iedereen een mooie zomer heeft gehad en dat we komend seizoen weer gaan genieten 
van het voetbal spelletje met publiek erbij en met ook weer met de gezellige 3e helft in de kantine. 
 
Ron Petiet, Voetbalzaken 


