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Algemeen
Het seizoen 2002-2003 was wederom historisch te noemen. Het was het eerste seizoen in de tweede
eeuw van ons bestaan en ook het laatste seizoen waarin het eerste amateurelftal in de
standaardklasse uitkwam. Het bestuur zag om verschillende redenen geen toekomst meer in dit
elftal: de kosten liepen hoog op, de binding die de eerste elftalspelers hadden met de club was
gering, er was sportief gezien geen aansluiting bij de jeugd of met de stichting betaald voetbal en het
aantal bezoekers liep terug. Daarom is besloten ons meer de concentreren op de toekomst, oftewel
de jeugd. De jeugdafdeling van onze vereniging functioneert immers uitstekend!
Minder vrolijke punten zijn de problemen bij het inzamelen van de contributie, het stelen uit
kleedkamers, de vernielingen van kleedkamers en materialen en het vinden van voldoende
enthousiaste leden voor allerlei activiteiten. Gelukkig wordt John van Tilburg inmiddels ondersteund
door een drietal vrijwilligers van wie de selectie blijkbaar is gebaseerd op hun naam. Er zien nu vier
Johnnen aan het werk.

Jeugd
Van de wedstrijdsecretaris jeugd, Ron Stolk zijn de volgende berichten ontvangen over het seizoen
2002-2003. Allereerst de invulling van de 16-koppige technische staf: Marco van Lochem
(coördinator), Guno Braaf, Frank de Oudsten, Gerard van Helden, Ferry van Ettekoven, René Hessel,
Roy McDonald, Michael Wijngaarde, Theo Ducaneaux, Patrick van Seters, Frans Bremer, Ben de Bus,
Jeroen Naaktgeboren, Ary Hordyk, Henk van de Pluijm en Gerard Weber; laatstgenoemde traint
behalve de jeugd ook twee keer per week de senioren. Ondersteuning van de wedstrijdsecretaris
jeugd werd geboden door Marlin Roseval en Rien van Wijk.

De resultaten van de jeugdelftallen waren in het algemeen wisselend te noemen. A1 en D1 speelden
in de middenmoot, C1 bleef behouden in zijn afdeling en B1 ook, al was dat te danken aan de
geconstateerde fraude bij het elftal van RBC-Roosendaal. Maar liefst zes elftallen werden kampioen:
C4, D4, D5, E4, F1 en F3. D4 won ook de districtsbeker in hun afdeling. Er werd aan een groot aantal
toernooien deelgenomen, waarbij vooral de prestatie van A1 noemenswaardig is. Zij wonnen voor
het eerst in 41 jaar het hoog aangeschreven Maasstadtoernooi en wonnen bovendien het toernooi
van Oliveo.

Vorig seizoen is ook begonnen met de voorbereiding van een belangrijke vernieuwing bij de Felftallen. Hier is namelijk in nauwe samenwerking met de nieuwe technisch coördinator DEF René
Hessel een interne competitie voor 8 F-teams opgezet. Zij spelen in de shirts van grote Europese
topclubs een heuse Champions League.

Steeds moeizamer wordt het vrijwilligers te vinden voor de rol van scheidsrechter. Slechts op de
heren Dokter, Van der Lee en De Wit kan nog altijd worden gerekend. Het is onbegrijpelijk dat
scheidsrechters zo weinig respect lijken te krijgen voor de onmisbare rol die zij vervullen.

Senioren
De wedstrijdsecretaris senioren, John van Tilburg, meldt het volgende. Het afgelopen seizoen begon
met zes elftallen maar door problemen met spelers die contributie niet betalen en regelmatig
zonder af te bellen wegblijven moest helaas één elftal worden teruggetrokken. De senioramateurteams voldeden verder aan de sportieve verwachtingen. Geen van de vijf teams is
gedegradeerd en het eerste elftal dat in de derde klasse speelde, had onder leiding van trainercoach Ed Graper zelfs enige tijd zicht op de nacompetitie. Helaas zijn de spelers na het besluit dit
elftal niet meer in te schrijven in de standaardafdeling allen aan het einde van het seizoen
vertrokken. Met een aantal van maximaal 6 teams is het mogelijk eens in de twee weken alle teams
thuis te laten spelen. De andere weken kunnen worden gebruikt voor extra wedstrijden en
toernooien voor de jeugd.
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