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Algemeen  
 
Vertrek Hans van Wolven en Pieter van Dongen  
Hans van Wolven is, na met vele jaren vol inzet en toewijding leiding te hebben gegeven aan de 
Technische Commissie (TC) van Beek Vooruit, gestopt als voorzitter. Ook Pieter van Dongen, die 
jarenlang de rol van secretaris vol overgave heeft ingevuld, is gestopt. Daarmee heeft de TC veel 
ervaring, deskundigheid en ‘mankracht’ ingeleverd. De afgelopen maanden hebben we in de TC 
veelvuldig met elkaar en ook met het Bestuur gesproken over aanleiding, communicatie en 
consequenties van het vertrek van beide heren. Met een laatste evaluatiegesprek eind november 
hebben we een woelige periode afgesloten en richten we ons weer op de weg vooruit waarbij het 
verder verstevigen en uitbouwen van de TC en onze jeugdopleiding centraal staat (zie ook eind van dit 
verslag). Namens de leden van de TC willen we Hans en Pieter nogmaals bedanken voor alles wat zij 
hebben gedaan voor de ontwikkeling en het plezier van alle voetballers bij Beek Vooruit!   
 
Samenstelling Technische Commissie 
In de afgelopen periode waren voor alle categorieën technisch en categorie coördinatoren actief. De 
technische coördinatoren zijn verantwoordelijk voor het technisch beleid en sturen aan de hand van 
het technisch beleidsplan zowel de recreatieve als de selectie trainers/begeleiders aan. De categorie 
coördinatoren hebben meer focus op de organisatorische en communicatieve kant van de recreatieve 
teams. In de onderbouw zijn twee technische coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor het 
uitdragen van het Technisch Beleidsplan. Afgelopen seizoen zijn er in de onderbouw een paar 
knelpunten geweest betreffende het Technisch Beleid. Het is altijd goed dat mensen meedenken en  
het seizoen heeft geleerd dat we het samen moeten doen.  
 
Samenwerking en communicatie  
Vorige seizoen heeft ons nog eens duidelijk gemaakt dat een optimale communicatie van groot belang 
is. Er werd een nieuwe informatiegids samengesteld waar belangrijke afspraken en data vermeld 
staan. Ook het Technisch Beleidsplan kan door iedereen ingezien worden.  
Door de nieuwe website die geheel is gelinkt aan sportlink, wordt alle wedstrijdinformatie kenbaar 
gemaakt. Ook op de website worden belangrijke nieuwsberichten geplaatst. Ook werd er wekelijks 
door de Technische Commissie een nieuwsbrief gezonden naar alle trainers, begeleiders en 
commissie/bestuursleden. Ook door het organiseren van bijeenkomsten met Technisch Coördinatoren, 
Categorie Coördinatoren, Technische Commissie, Medische Commissie, Interne Scouting en 
Spelersraad streven we naar een optimale samenwerking.  
 
JVTC cursus 
Op dit moment zijn we aan het inventariseren welke begeleiders belangstelling hebben voor deze 
basiscursus! Bij voldoende (12-14) aanmeldingen willen we in het voorjaar 2023 starten. Er is al overleg 
geweest met de KNVB. Opleidingen zijn belangrijk voor de verdere ontwikkeling van onze begeleiders.  
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Onderbouw (tot en met JO12)  
Op dit moment trainen alle pupillenteams (JO8 t/m JO12) twee keer per week. Praktisch alle 
categorieën trainen dan gelijktijdig. De oefenvormen worden vooraf verstuurd door de technische 
coördinatoren en deze technische coördinatoren zijn tijdens de trainingen ook regelmatig aanwezig.   
Op dit moment trainen er op woensdagmiddag 6 mini- pupillenteams. De teams zijn verdeeld in 2 
groepen waardoor het mogelijk is om een goede bezetting van trainers te krijgen. De 4 ROC studenten 
en enkele ouders worden hierbij aangestuurd door de technisch coördinator. Ook komen er op 
woensdagmiddag regelmatig nieuwe kinderen meetrainen. Na de winterstop gaan de tweedejaars 
mini-pupillen ook deelnemen aan de KNVB competitie. De eerstejaars mini-pupillen blijven een 
onderlinge competitie spelen. De technische coördinatoren proberen regelmatig aanwezig te zijn bij 
trainingen en wedstrijden. Samen met de begeleiders van de teams werden de nieuwe teams weer 
samengesteld. Begin juli konden alle 45 junioren en pupillen teams worden gepubliceerd. Inmiddels 
zijn voor het huidige seizoen de richtlijnen met de technisch coördinatoren besproken.  
 
Bovenbouw (JO13 tot en met JO19)  
Gelukkig hebben we weer zonder beperkingen kunnen voetballen en dat heeft geresulteerd in de 
ontwikkeling van onze voetballers het afgelopen seizoen. We hebben de competities zo goed en zo 
kwaad als mogelijk afgesloten met goede resultaten. We zien steeds meer aanmeldingen van leden 
buiten het dorp, wat iets zegt over de aantrekkingskracht en het niveau van onze jeugdopleiding.  Als 
we kijken naar selectieteams spelen zij bijna allemaal op hoofdklasse niveau of hoger en is er de 
afgelopen jaren een redelijk goede doorstroom naar het 1e en 2de elftal waar we de komende de jaren 
de vruchten van kunnen plukken. Doel, ook in de bovenbouw, is door blijven ontwikkelen en een 
sterke groep gediplomeerde trainers weg zetten door opleidingen en cursussen aan te bieden.   
 
Meisjes / Dames voetbal  
Het aantal meisjes/dames dat bij Beek Vooruit voetbalt blijft gestaag groeien. In de jeugd wordt er in 
de MO11 t/m MO20 categorie competitie gespeeld.  Er is momenteel één damesteam. Het streven is 
om zoveel mogelijk meisjes te laten doorstromen naar de dames. Het zou mooi zijn als we op termijn 
een 2de damesteam zouden kunnen samenstellen.    
 
Keepers  
Tot en met afgelopen seizoen was voor zowel recreatieve als selectiekeepers een keeperstraining op 
vrijdagmiddag.  Door gebrek aan vrijwilligers is de keeperstraining, waaraan wekelijks tussen de 15 en 
20 jeugdkeepers deelnamen, komen te vervallen. Ondanks meerdere oproepen is dit trainingsmoment 
nog niet ingevuld. Erg jammer. Het streven is om dit opnieuw invulling te geven.  Binnen de JO11 
categorie is inmiddels een keeperstraining georganiseerd. Op dinsdagavond is er een keeperstraining 
voor de selectiekeepers.    
  
Senioren selectie   
Het seizoen 2021/20222 is voor Beek Vooruit 1 afgesloten met behoud in de 2e klasse. Een prestatie, 
onder leiding van interim trainer Eric van de Wiel, waar we trots zijn. Het vroegtijdig beëindigen van de 
samenwerking met 1ste elftal trainer Marcel van Helmond was helaas onvermijdelijk gezien de 
resultaten en de samenwerking met de spelersgroep.   
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Met de aanstelling van Jack Sweres als trainer van Beek Vooruit 1 en Jurgen van der Velden als trainer 
van Beek Vooruit 2 hebben we een goede en frisse start van het seizoen 2022/2023 gemaakt. De 
selectie van Beek Vooruit 1 en 2 bestaat op dit moment uit ongeveer 40 spelers wat de ontwikkeling 
en concurrentie bij zowel het eerste als tweede elftal stimuleert. Het 1ste elftal staat op de 6e plaats 
bij de start van de winterstop en het 2e elftal staat op de 2e plaats en heeft de 1ste periode 
gewonnen. De stand en resultaten geven vertrouwen voor mooie resultaten in de tweede helft van de 
competitie en de verdere doorontwikkeling van onze seniorenselectie.  
 
De weg vooruit  
In de afgelopen periode is binnen de TC veelvuldig gesproken over de invulling van de vacatures die 
zijn ontstaan door het vertrek van Hans en Pieter en de wijze waarop dit zou moeten plaatsvinden. De 
omvang van werkzaamheden in combinatie met de ambitie de jeugdopleiding verder te willen 
versterken en de rollen met meer specifieke competenties te willen invullen, heeft ons doen besluiten 
ook de structuur van de Technische Commissie van Beek Vooruit verder door te ontwikkelen. Naast 
een nieuwe voorzitter en secretaris van de Technische Commissie gaan we een hoofd opleidingen 
aanstellen. De belangrijkste verantwoordelijkheden van het hoofd opleidingen worden: leiding geven 
aan de voetbalopleiding en (selectie-) trainers, het organiseren van interne scouting en het 
samenstellen van selectieteams en het werven en aanstellen van jeugdselectietrainers. Voor de 
periode 2023-2025 ligt de prioriteit bij de onderbouw. De rol van voorzitter van de TC  komt daarmee 
meer te liggen bij de overall organisatie en communicatie van voetbalactiviteiten en is vanuit die 
verantwoordelijkheid ook onderdeel van het bestuur van Beek Vooruit. De rol hoofd opleidingen 
verwachten we binnenkort te kunnen invullen. De rollen voorzitter Technische Commissie en secretaris 
zijn vacant.   


