
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOETBALTECHNISCHE ZAKEN 

 

In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen 

lezen dat Allart Veldkamp momenteel 

bekijkt of hij de vacante functie van 

bestuurslid voetbaltechnische zaken wil 

invullen. Een speerpunt vanuit het bestuur 

was om de jeugdafdeling op 

voetbaltechnisch vlak te versterken. Daar 

is dit seizoen een stap in gezet met de 

komst van Piet Elzinga. 

 

De afgelopen periode is gesproken over de 

structuur binnen de voetbaltechnische 

commissie. Daarbij willen we gaan werken 

met een hoofd opleidingen die bijgestaan 

zal worden door voetbal coördinatoren 

voor de boven- en onderbouw. Het 

bestuur is met Piet Elzinga een contract 

overeengekomen als hoofd opleidingen 

voor volgend seizoen. Daarnaast zal Piet 

trainer worden van het J019-elftal.  Vanuit 

zijn rol als hoofd opleidingen zal hij nauw 

samen gaan werken met de 

coördinatoren. Voor de bovenbouw is met 

Bert Visser een overeenkomst afgesloten 

voor komend seizoen. Naast coördinator 

zal Bert ook volgend seizoen trainer zijn 

van het J023-elftal.  

 

Aangezien Piet en Bert al actief zijn binnen 

de jeugdafdeling zullen zij in overleg met 

de voetbaltechnische commissie gaan 

werken aan de invulling van de 

trainersposities binnen de jeugd voor 

komend seizoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAF SELECTIE 

Er is een verlenging overeengekomen met 

Henk Joostema als keepertrainer van de 

selectie. Ook heeft Erwin Fiks  

aangegeven dat hij volgend seizoen 

assistent trainer zal zijn bij het 1e elftal. 

Wij zijn content dat beide heren ook 

volgend seizoen deel uitmaken van de staf 

van de selectie. 

 

TRAINER DAMES 1 

Ook de samenwerking tussen het 

damesteam en Evert Grolleman loopt naar 

ieders tevredenheid. Met Evert Grolleman 

heeft het bestuur dan ook een 

overeenkomst gesloten als trainer van 

Dames 1 voor komend seizoen. 

 

TRAINER 2
e
 ELFTAL 

Er was ook minder goed nieuws. Zoals u al 

heeft kunnen lezen in het verslag van het 

2e elftal van afgelopen zaterdag heeft Gert 

Wolff helaas het besluit moeten nemen 

vanwege gezondheidsredenen per direct 

te stoppen bij het 2e elftal. Wij willen Gert 

vanaf deze plaats hartelijk danken voor de 

samenwerking en inzet bij onze vereniging 

en wensen hem sterkte en verder alle 

goeds toe.  

 

De VTC is druk doende om een vervanger 

te regelen voor het huidige seizoen, 

waarop we proberen om dit binnen de 

vereniging op te lossen. Op korte termijn 

zal het bestuur een vacature openstellen 

voor een trainer voor komend seizoen. 

 

Bestuur WZC Wapenveld 


