Jaarverslag FC Trias, seizoen 2018-2019
Het is mij –Carolien Steintjes- als secretaris een genoegen om u namens het Algemeen
Bestuur van FC Trias het jaarverslag 2018-2019 –samengesteld aan de hand van
artikelen en publicaties van onze website- te mogen aanbieden.
In dit verslag treft u een selectie aan van noemenswaardige gebeurtenissen en
sportieve resultaten die samen het seizoen 2018-2019 hebben ingekleurd.
Het bestuur van FC Trias dankt alle leden, vrijwilligers en overige betrokkenen voor de
geweldige enthousiaste inzet tijdens het afgelopen seizoen. Mede daardoor kunnen wij
terugkijken op weer een mooi FC Trias-jaar waar wij met ze allen trots op mogen zijn.
Ik wens u namens het bestuur van FC Trias heel veel leesplezier.
En natuurlijk allemaal een bijzonder sportief seizoen 2019-2020.

Ook de komende 2 jaar weer een Rabokids Cup!
17-7-2018

Op 10 juli jl heeft FC Trias op een feestelijke bijeenkomst in Zutphen een 2 jarig
sponsorcontract met de Rabobank ondertekend. Hiermee is ook voor de komende twee jaar
de Rabokids Cup weer gegarandeerd. Tijdens deze avond inspireerde Esther Vergeer de
aanwezigen met haar doorzettingsvermogen en drive. Zij benadrukte dat iedereen een
keuze heeft in de weg die je bewandelt ondanks dat de weg soms jou kiest.Voor ons is de
weg weer vrij om de voorbereidingen voor de Rabokids Cup weer kunnen gaan starten voor
de Winterswijkse basisschooljeugd van groep 2, 3 en 4 en ons fantastische toernooi kunnen
organiseren. Uiteraard bedanken we de Rabobank voor hun steun!&nbsp;&nbsp;
Winterschema van kracht (update 27-09)
15-8-2018

Zoals al eerder gecommuniceerd kan er door de droogte momenteel niet getraind of
gespeeld worden op de velden 3 en 4.Totdat de grasvelden weer volop in gebruik kunnen
worden genomen zijn we gedwongen om de trainingen te starten met
het &#8216;winterschema&#8217;. Klik hier om dit winterschema (update 27-09) te
downloaden.Het normale trainingsschema zal ingaan zodra de velden weer vrijgegeven
worden. Check daarom met regelmaat de veldstatus zoals vermeld op de FC Trias website.
Het normale trainingsschema vind je hier (update 27-09-18).Let op: De vrijdag is in beide
schema&#8217;s nog volledig vrij. Op deze dag is er dus nog volop ruimte om te gaan
trainen. Als een team gebruik wil maken van de mogelijkheid om op de vrijdag (extra) te
trainen, dan verzoeken wij je dit te melden aan de coördinator. Hij /zij zal dan zorgen voor
een vermelding in het trainingsschema.Dank voor de medewerking.
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Mooie opbrengst clinic Martijn Meerdink voor Dream4Kids
9-9-2018

Afgelopen woensdag heeft de voetbalclinic voor volwassenen € 367 opgebracht. Met dat
bedrag kan Dream4kids voor een aantal kinderen met een trauma een droomdag
organiseren. Aan de clinic onder leiding van oud-international Martijn Meerdink werd
enthousiast deelgenomen, waarbij met name de Vrouwen recreanten zich in positieve zin
manifesteerden. Martijn, Dream4kids en FC Trias kijken terug op een geslaagde activiteit en
hebben besloten om volgend jaar een clinic voor de jeugd te organiseren.Met dank aan
Marco ter Haar voor de foto&#8217;s:[peg-gallery
album=&#8221;http://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/101662836327534504863
/albumid/6599291200993298833?alt=rss&amp;kind=photo&#8221; ]
FC Trias JO15-1 glansrijk door eerste bekerronde
16-09-2018

Op donderdag 23 augustus startte het seizoen voor de JO15-1 met een oefenwedstrijd tegen
AZSV in Aalten. De (Volksfeest) stemming zat er al goed in en de wedstrijd werd met 0-3
gewonnen.Op zaterdag 1 september volgde de eerste bekerwedstrijd, thuis tegen
Varsseveld. Een taaie tegenstander, maar niettemin opnieuw een mooie 3-0
overwinning.Vervolgens op 8 september naar Zevenaar, waar tegenstander DCS de
thuisbasis heeft. De jongens hadden er duidelijk zin in en onder mooie
weersomstandigheden werden ook hier 3 punten veiliggesteld. Uitslag: 0-7.Op zondag 9
september speelden de Boys in Blue een toernooi in Eibergen, waar in de poule 2x
gewonnen en 1x gelijk gespeeld werd. Slechts 1 doelpunt kwamen de jongens tekort voor de
strijd om de toernooiwinst, maar de derde plek was wel voor FC Trias na een 1-0
overwinning in de troostfinale.Voor de laatste wedstrijd in de eerste bekerronde reisden de
mannen, na het maken van de teamfoto, af naar Longa &#8217;30 in Lichtenvoorde. Na een
prima eerste helft, waarin het scorebord al op 0-6 stond, werd in de tweede helft wat gas
teruggenomen. Met nog 1 goal erbij werd de eindstand uiteindelijk 0-7.Woensdag 19
september wordt door FC Trias JO15-1 de eerste poulewedstrijd voor de Achterhoek Cup
gespeeld tegen en in Groessen.22 September de eerste competitiewedstrijd uit naar SDC
&#8217;12 in Denekamp.
Veteranen (Heren 7) weer paraat
23-09-2018
Na een paar keer getraind te hebben was het weer de hoogste tijd voor een wedstrijd om de
punten. Op deze herfstachtige koude zondagmorgen werd er in Miste tegen MEC
afgetrapt.Het begin was voor MEC dat beter aan de wedstrijd begon en na een kwartier was
het raak, de spits van MEC schoof de bal in de uiterste hoek. Trias kwam echter snel en
onverwacht langszij, een afstandsschot van Maarten Tiggeloven leek eenvoudig op te rapen
te zijn door de doelman doch op klassieke wijze greep hij mis waardoor de bal door z’n
benen rolde en in het doel verdween. Beide teams waren nu gelijkwaardig en de 1-1
ruststand was in overeenstemming met het spelbeeld.Na rust kwam Sander Pleiter de
gelederen versterken en dat had snel resultaat, een solo beëindigde hij met een knap schot
in de korte hoek. De veteranen op voorsprong, dit gaf zelfvertrouwen en het spel van Trias
werd beter en veroverde de overhand. Het gevolg was een doelpunt van Nick Dute, hij kreeg
de bal op een presenteerblaadje van Stefan Stortelers aangespeeld en kon eenvoudig binnen
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tikken. Toen Edwin Abbink met een formidabele kopbal de 1-4 scoorde was de wedstrijd
gespeelt. MEC scoorde voor de statistieken vlak voor tijd nog, dit betekende een 2-4
overwinning voor Trias 7.Volgende week de eerste rustdag, een aantal veteranen zijn na de
septemberfeesten weer hard toe aan een korte vakantie.
De aftrap
23-09-2018
FC Trias heeft in de week van 17 tot/met 21 september bij bijna alle jeugdteams de
zogenoemde “Aftrap” georganiseerd. Eigenlijk niets bijzonders, ook iets wat al jaren bestaat
binnen FC Trias en kreeg bij aanvang van het nieuwe seizoen weer de aandacht dat het
verdiende. Klik hier om de uitreikte en besproken teamregels nog eens na te lezen.FC Trias
vindt het erg belangrijk dat de teamgenoten, hun ouders, trainers en leiders elkaar leren
kennen. Vooral voor nieuwe spelers in een team is dit fijn. Ook de huisregels van FC Trias
werden nog weer kort besproken. Voor sommige gesneden koek maar het is niet verkeerd
om ze weer even te herhalen. Daarbij werden voor alle teams speciale tasjes uitgereikt
waarin waardevolle spullen maar vooral mobiele telefoons in opgeborgen worden. Deze
mogen namelijk nooit in de kleedkamer aanwezig zijn.Daarnaast was het de uitgelezen kans
om nog wat extra vrijwilligers te werven. Want een vereniging kan niet zonder
vrijwilligers. Of u nu elke week, om de week, eens per maand of af en toe eens wil helpen,
alles is mogelijk. Denkt u eens aan ons leuke hostingteam, in de kantine maar ook als
leider,scheidsrechter of trainer kunt u iets betekenen. U kunt zich nog steeds aanmelden via
vrijwilligerscommissie@fctrias.nl of klik hier om het via deze website te doen.
Bart Berenschot volgt Jan Wilterdink op als voorzitter van FC Trias
24-9-2018
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maandagavond 24 september heeft Jan
Wilterdink na 9 jaar de voorzittershamer overgedragen aan Bart Berenschot. Een memorabel
moment na maar liefst 22 jaar bestuurswerk, waarvan de laatste 9 jaar als voorzitter.
Gelukkig blijft hij zich als lid van de PR-commissie inzetten voor FC Trias. Jan werd niet
alleen, met instemming van de vergadering, benoemd tot erelid. Aan het begin van de
vergadering stond nog een verrassing te wachten. Burgemeester Joris Bengevoord was naar
’t Huitinkveld gekomen om namens de Koning die ene bekende zin uit te spreken: ‘Het heeft
Zijne Koninklijke Hoogheid de Koning&#8230;….’ om vervolgens het daarbijbehorende lintje
op te spelden. Jan: namens alle leden hartelijk dank voor jouw inzet voor FC Trias!Afgelopen
half jaar zijn Jan en Bart zeer intensief met elkaar opgetrokken om lopende zaken en kennis
over te dragen. Uiteraard is Bart geen onbekend gezicht binnen de FC Trias gelederen. Eerst
was hij actief als leider van de teams van zijn zoons Max en Bram. Vanaf 2015 maakt hij deel
uit van het jeugdbestuur als voorzitter en dus ook van het algemeen bestuur.Bart over de
voornaamste reden om volmondig ‘ja’ te zeggen tegen het voorzitterschap:“Ik wil vooral
samen met alle andere vrijwilligers verder bouwen aan onze prachtige vereniging. Een
vereniging waar men met respect met elkaar omgaat, waar het gezellig is, gastvrij, maar
waar ook prestaties en ambities waargemaakt kunnen worden. Maar ook een vereniging
waar eenieder op zijn of haar niveau met plezier kan voetballen, zowel prestatief als
recreatief. Geen rangen of standen. Saamhorigheid. Zoals gezegd SAMEN, want dat is de
sleutel tot succes.”Wij wensen Bart heel veel succes!Overige bestuurswisselingenInge Klein
Gunnewiek stopt na 4 jaar penningmeester geweest te zijn. Zij blijft gelukkig wel behouden
als vrijwilliger voor de club en richt zich op haar nieuwe functie als lid van de
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sponsorcommissie. In de persoon van Raymond Nienhuis is een waardig opvolger gevonden.
Hij zal voortaan de financiële belangen van de club behartigen. Bart en Raymond vormen
samen met Carolien Steintjes, sinds vorig jaar secretaris van FC Trias, het dagelijks
bestuur.Henk Korten heeft een jaar lang op ‘interim basis’ de belangen van de vrouwen
behartigd. Inmiddels is het dagelijks bestuur er in geslaagd om een opvolger te vinden,
namelijk Dinand Oonk.Gérald Winkelhorst zal het seizoen 2018-2019 voor het derde
achtereenvolgende jaar coördinator van het seniorenvoetbal zijn.Hans de Roos, al actief als
lid van de jeugdcommissie, neemt Bart&#8217;s voormalige functie binnen het bestuur over
en is daarmee de nieuwe coördinator van de jeugd.Algemene zaken, een nieuwe functie
binnen het bestuur die met ingang van dit seizoen wordt geïntroduceerd, wordt bekleed
door Remco Snaphaan.
FC Trias Vrouwen 1 deelt de punten
24-09-2018
Op een koude en natte zondagmiddag werd onder de nieuwe hoofdtrainer Dennis Kitaman
de eerste competitiewedstrijd tegen SDOUC gespeeld. Het team van Trias is ten opzichte
van afgelopen jaar sterk gewijzigd. Met een gemiddelde leeftijd van nog geen 18 jaar
verscheen een sterk verjongde ploeg aan de start.Trias begon sterk en fel aan de wedstrijd.
Dat leverde een aantal kansen op maar helaas geen doelpunt. SDOUC daarentegen scoorde
uit een corner de eerste goal van de wedstrijd (0-1). Kort daarna viel gelijkmaker. De bal
werd bij SDOUC achterin niet goed ingespeeld en Lea kon de bal onderscheppen, ze
dribbelde de keeper uit en schoot de bal beheerst binnen (1-1). Dit was tevens de
ruststand.Na de rust kwamen beide teams scherp uit de kleedkamer en werd er direct vanaf
het begin weer goed gevoetbald. Na een mooie dribbel van Marina op rechts kwam de
voorzet in de zestienmeter van SDOUC. Julia reageerde attent en tikte de bal in het doel (21). Bijna direct daarna viel door een uitgespeelde counter de 2-2. De laatste 20 minuten
bleef het spannend met de beste kansen voor FC Trias. Eindstand: 2-2.

Refresh: Wedstrijdverslagen en andere berichten aanleveren
24-9-2018
Wil je wedstrijdverslagen of verslagen van activiteiten aanleveren? Dat kan je vanaf nu weer
heel makkelijk zelf doen!Om een artikel voor de website aan te leveren hoef slechts
eenmalig jouw gegevens achter te laten. Vervolgens kun je heel makkelijk artikelen, voorzien
van foto’s, aanleveren. De website redactie doet er alles aan om de verslagen zo spoedig
mogelijk te publiceren! Indien je zelf het stuk via de website aanlevert gaat het publiceren
een stuk sneller en makkelijker!Had je al een account aangemaakt voor de oude
website?Deze werkt helaas niet meer! Registreer je eenmalig opnieuw en stuur jouw
verslagen in.Om het je extra makkelijk te maken, hebben we een korte instructie gemaakt
over het registreren, inloggen en insturen van artikelen en foto’s. We zien alle verslagen en
foto’s graag tegemoet!Websiteredactie FC Trias
Geert Lobeek in het zonnetje
30-09-2018
Voor aanvang van de wedstrijd FC Trias 1-SC Rheden 1 hebben we Geert Lobeek in het
zonnetje gezet.Geert is geruime tijd betrokken geweest bij het eerste herenelftal als
grensrechter of, zoals dat tegenwoordig heet, assistent scheidsrechter. Maar ook als
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manusje van alles.Qua karaktereigenschappen kunnen we Geert omschrijven als goudeerlijk
(zo eerlijk dat hij zelfs de pers heeft gehaald), maar ook rechtvaardig en zeker fanatiek.Een
blessure heeft hem kort aan de kant gehouden. Met een ijzeren discipline heeft hij zich
gestort op zijn herstel, met als ultieme test de deelname aan de nieuwjaarsloop.Niet alleen
langs de lijn heeft Geert zijn steentje bijgedragen, maar ook in de voorbereiding van de
wedstrijden heeft hij veel voor het team gedaan. Iedere week werden alle materialen zoals
ballen, verzorgingskoffer, pakken en de ranja voor in de rust klaargezet en
meegenomen.Ook konden de jongens iedere week rekenen op een plekje in zijn auto. Als
vaste chauffeur heeft hij vele kilometers gemaakt.Tijdens de thuiswedstrijden konden de
pupillen van de week ook op zijn hartelijke ontvangst rekenen. Hij ontfermde zich over de
kids en hun ouders. Even vertellen wat er gaat gebeuren, samen warm lopen, de
hoekvlaggen neerzetten en na de wedstrijd weer ophalen. De hele begeleiding nam hij op
zich. En elke keer hoorden we weer terug van de ouders dat ze een fantastische middag
hadden gehad.Geert: namens de VTC en Bestuur FC Trias hartelijk dank voor al je inzet en
beleving in de afgelopen jaren!VTC en Bestuur FC Trias.
FC Trias Club van de week bij de “Superboeren”
10-10-2018
Een aantal uitgelote jongens en meisjes, van de JO11 afdeling, van FC Trias hebben
afgelopen zaterdag de vlaggenparade bij de thuiswedstrijd van de Graafschap tegen
Heerenveen mogen verzorgen. Voor velen een heuse belevenis; nagenoeg oog in oog staan
met profvoetballers van zowel de Graafschap en Heerenveen. En dan ook nog de groene
“heilige” grasmat mogen betreden.Na de vlaggenparade moest de jeugd vliegensvlug van
het veld af en mochten ze plaats nemen op de tribune.Net voor rust werden ze weer
opgehaald om in de rust in de gaten op doel te schieten voor de Jan Vreman Bokaal, helaas
net niet genoeg punten.De Graafschap had z’n dag niet en er werd met 5-0 van Heerenveen
verloren.Dit mocht echter de pret niet drukken, allemaal gingen ze moe, maar met een grote
smile op het gezicht weer richting Winterswijk.Kortom een geslaagde avond!
Zonder scheidsrechters geen voetbal !
13-10-2018
Zonder vrijwilligers geen (voetbal-)vereniging maar zonder scheidsrechters geen
wedstrijden. Daarom was er in de week 6 tot en met 14 oktober 2018 speciale aandacht
voor de scheidsrechters. Elk weekend zijn er meer dan 32.000 wedstrijden die worden
begeleid door 150.000 (bonds-)officials.En ja, ze verdienen die aandacht! Soms iemand die
aan is gesteld door de KNVB maar vaker iemand van de thuispelende vereniging die het duel
tussen 22 spelers en een rond ding in goede banen probeert te leiden. Wie gaat er nu ergens
alleen naar toe, moet zich om kleden in een klein hokje, terwijl de rest zich met een hele
groep kan voorbereiden en dan gezamenlijk de groene grasmat op gaat?Maar aan de andere
kant toch leuk, de 22 spelers staan gespannen klaar en wachten allemaal op het bevrijdende
fluitsignaal van de man in het zwart. Eindelijk mogen we beginnen! We doen ons best om
net iets beter te spelen dan de tegenstander. We zeggen dat we het allemaal eerlijk doen
maar natuurlijk proberen er achter te komen waar de grenzen van de leidsman worden
bereikt. Hij (of zij) fluit op het juiste moment soms geassisteerd door de assistent
scheidsrechter. Denk je dat je het goed doet blijkt dat er nog een aantal scheidsrechters
meer langs de kant staan, niet alleen in de dug-out maar ook nog een flink aantal op de
tribune. Zij hebben het, zelfs zonder VAR, nog beter gezien dan jij die er boven op zat. En
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juist dat vele commentaar is wat scheidsrechters, volledig terecht, erg vervelend vinden. Tip
voor langs de kant: ook de scheids staat er voor z&#8217;n plezier dus denk na voor dat
je&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..Midden in de wedstrijd mag je gaan rusten
met een kopje thee of sportdrankje. De tweede helft is vaak niet veel beter. De achterstand
misschien al groot, de conditie heeft inmiddels een bedenkelijk pijl bereikt en daarom wordt
dit vaak gecompenseerd door, laten we het noemen, aan de kwaliteiten van de
scheidsrechter te gaan twijfelen. En zo worden vaak, wederom terecht, de meeste kaarten
uitgedeeld, voor wat we noemen &#8220;commentaar op de leiding&#8221;. Na 90
minuten eindigt het duel met het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter, is er een winnaar
of worden de punten verdeeld.En dan, slechts één keer per jaar krijgt de scheidsrechter
speciale aandacht. Nee, eigenlijk verdient hij elke week aandacht of minstens een terecht
compliment. De wedstrijd is weer tot een goed einde gekomen. Iedereen heeft genoten, niet
alleen spelers, maar ook de begeleiding langs de kant en het enthousiaste publiek. Dat had
niet gekund zonder de man met de fluit, die zich zelf is gebleven en wederom de hele
wedstrijd niet is opgevallen.Zo ook bij FC Trias! We mogen ons gelukkig prijzen dat onze
scheidsrechterscommissie het elke week voor elkaar krijgt om bij alle (jeugd-)wedstrijden
een scheidsrechter te vinden. Bij toerbeurt worden wedstrijden begeleidt door junioren en
levert ook elk seniorenteam een scheidsrechter waarbij de commissie de nieuwe Danny
Makkelie&#8217;s of Björn Kuipers in spee intensief assisteren.Lijkt jou het leuk om te
fluiten en wil je meer informatie neem dan contact op met:
scheidsrechterscommissie@fctrias.nl of Willy Bras mobiel 06-39126787Klik hier om nog
meer foto&#8217;s van onze enthousiaste scheidsrechters en spelleiders te bekijken.&nbsp;
Veteranen swingen
14-10-2018
Op deze zomerse oktober zondagmorgen trad het zevende in Aalten aan tegen
Dinxperlo. Men had wat goed te maken want de laatste wedstrijd van het vorige seizoen
werd hopeloos met 4-1 verloren van de Aaltenaren.Trias begon goed aan de wedstrijd en
had het eerste kwart van de wedstrijd het beste van het spel. Na enkele gemiste kansen
schoot in de 20ste minuut Stephan Stortelers raak, de verdiende voorsprong was een feit.Na
30 minuten kwam Dinxperlo ietwat onverwacht langszij door een aanval door het
midden. Ruststand 1-1.Na rust al snel de verdiende voorsprong door een prima goal van
Niek Dute. Dinxperlo probeerde wat terug te doen doch na een uur spelen was de adem op
en gebeurt met de dadendrang. Trias daarentegen begon goed te voetballen. Een strakke
kopbal van Niek Dute betekende de 1-3. De aanval begon te swingen en Stortelers nam de 41 en 5-1 voor z&#8217;n rekening. Het slotstuk was wederom voor Niek Dute die de
eindstand van 6-1 liet noteren.Betekent een prima competitiestart voor de Veteranen met 7
punten uit 3 wedstrijden. Na afloop was het aangenaam toeven op het terras van sponsor
Hotel Restaurant Mondriaan.
De Graafschap en Schalke '04 helpen gedupeerde kinderen!
15-10-2018
Naar aanleiding van het landelijke debacle met de Schalke’04 voetbalclinic, na het
faillissement van voetbalkamporganisator Sporting Events, is het ons gelukt om voor de
gedupeerde ouders en kinderen een vervangende clinic te organiseren.In een creatieve
poging hebben wij samen met twee andere convenantpartners (OBW uit Zevenaar en vv
Vorden) enige tijd geleden hulp gevraagd aan betaald voetbalclub De Graafschap uit
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Doetinchem. Grote dank gaat uit naar alle betrokkenen maar in het bijzonder naar voorzitter
Nico Ruikes van OBW en Jan van London van de Graafschap.Terwijl De Graafschap part noch
deel heeft aan de gang van zaken rondom de Schalke’04 voetbalclinic, gaat de Pincvision
Voetbalacademie zich nu geheel belangeloos inzetten om voor de gedupeerde kinderen van
de genoemde verenigingen een vervangende voetbalclinic te organiseren.Op woensdag 17
oktober (voor OBW) én woensdag 24 oktober (voor FC Trias en vv Vorden) wordt in de
ochtend een vervangende clinic georganiseerd bij De Graafschap met academie-trainers van
De Graafschap én een aantal trainers van Schalke’04. In de middag gaan de spelers en
ouders met een touringcar richting Gelsenkirchen voor een rondleiding in het stadion van
Schalke&#8217;04.
Vervoer uitwedstrijden
16-10-2018
Elke week gaan op zaterdag circa 50 auto&#8217;s met ouders en kinderen vanaf ons
Huitinkveld op weg naar een uitwedstrijd. Daarnaast ook nog op zondag onze
seniorenteams.Het (jeugd-)bestuur van FC Trias wil er met dit bericht op wijzen dat het
verplicht is dat alle inzittenden tijdens de autorit een gordel dragen. Indien er een zitplaats
in een auto zit zonder gordel kan deze niet gebruikt worden, ook niet voor een korte
afstand!Spelers van jeugdteams mogen zelf niet rijden, de minimale leeftijd van een
chauffeur is 18 jaar.Daarnaast vragen wij je jouw autoverzekeringen en dan met name de
inzittendenverzekering te controleren omdat het blijkt dat er verschillende vormen zijn.
Hieronder nog even de verschillende verzekeringsvormen benoemd.Schadeverzekering
InzittendenEen schadeverzekering inzittenden is een uitgebreide inzittendenverzekering.
Lopen jij of je passagiers letsel op? Of raakt bagage of kleding beschadigd? Dan vergoedt een
schadeverzekering inzittenden de werkelijke schade.De schadeverzekering inzittenden dekt
schade aan jou, je passagiers en spullen in de auto. Het maakt niet uit wie het ongeluk
veroorzaakt. De autoverzekering dekt vaak de kosten niet als een inzittende blijvend invalide
raakt of overlijdt. Ook als je zelf letsel oploopt, is dat niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld als je
zelf het ongeluk veroorzaakt hebt. De schadeverzekering inzittenden vergoedt de kosten in
die gevallen wel. Is een dure tas, kleding of mp3-speler beschadigd? Ook dat wordt
vergoed.Is een schadeverzekering inzittenden nodig?Schade aan inzittenden wordt deels
gedekt door de WA-verzekering van de auto en zorgkosten vallen meestal onder de
zorgverzekering. Toch dekken deze verzekeringen lang niet alle schade. Een Schade
inzittendenverzekering heeft een aantal belangrijke voordelen, vooral voor de bestuurder:Veroorzaak je als bestuurder zelf een ongeval? De WA-verzekering dekt de kosten van je
overlijden of invaliditeit niet, maar alleen schade aan anderen. Een inzittendenverzekering
keert in dit geval wel uit.-Soms is bij een ongeluk niet direct duidelijk wie aansprakelijk is. In
die gevallen betaalt een inzittendenverzekering direct uit.-Is er niemand aansprakelijk?
Bijvoorbeeld omdat je onwel wordt achter het stuur of bij gladheid? In die gevallen betaalt
een inzittendenverzekering ook uit.Je kunt ook kiezen voor een eenvoudigere
inzittendenverzekering. De ongevallen inzittendenverzekering keert alleen een vast bedrag
uit bij invaliditeit of overlijden.Ongevallenverzekering InzittendenEen ongevallenverzekering
inzittenden is een eenvoudige inzittendenverzekering. Gebeurt er een ernstig ongeluk
waarbij jij of één van de passagiers overlijdt of blijvend invalide raakt? Dan keert de
ongevallenverzekering inzittenden een vast bedrag uit.De ongevallen inzittendenverzekering
keert in één keer een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden. De hoogte van de
uitkering staat vooraf vast. Afhankelijk van de ernst van het letsel wordt een percentage van
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de maximale dekking uitgekeerd.Een ongevallenverzekering dekt geen schade aan
bezittingen, zoals kleding of bagage. Wil je de werkelijke schade aan inzittenden en hun
spullen verzekeren? Dat kan met de Schadeverzekering inzittenden.Omdat we er niet altijd
bij stil staan, hebben wij hebben gemeend dit onderwerp onder de aandacht te moeten
brengen.Bij voorbaat dank voor je aandacht en vooral medewerking.
Vriendinnentraining
19-10-2018
In de herfstvakantie organiseert FC Trias een vriendinnentraining. Iedereen die een keertje
wil meetrainen om te kijken of voetbal een sport voor haar is, is welkom op donderdag 25
oktober. De training in de vorm van een clinic wordt gegeven door een aantal speelsters van
FC Trias Vrouwen 1. Zo kunnen meiden op een leuke manier kennis maken met de sport en
met de club. Meiden in de leeftijd vanaf 13 jaar zijn van harte welkom op Sportcomplex
&#8217;t Huitinkveld aan de Bataafseweg. De training start om 19 uur en duurt tot 20.15
uur.
Jeugd FC Trias ontvangt gulle gift van Stichting Wandel- en FietsEvenementen
20-10-2018
In 2018 vierde de Wandel- en FietsEvenementen haar eerste lustrum en in het verlengde
daarvan schonk de stichting FC Trias een bedrag van € 500,&#8211; voor de jeugdafdeling.
Onze voorzitter Bart Berenschot bedankte namens (de jeugd van) FC Trias zijn collega Ben
Bengevoord van de organisatoren van de bekende Winterswijkse Fiets4Daagse voor dit
fantastische gebaar.&#8220;We kunnen terugkijken op een 5-tal succesvolle Fiets4Daagsen
en omdat onze stichting geen winstoogmerk heeft wilden wij graag onze prettige
samenwerking met FC Trias onderstrepen met deze gift&#8221;, aldus voorzitter Ben
Bengevoord. Ooit begonnen vanaf het thuishonk van FTC Wenters is &#8217;t Huitinkveld
sinds 2014 de nieuwe uitvalsbasis van het prachtige fietsevenement.&#8220;Er is hier volop
parkeergelegenheid voor de auto&#8217;s met Twinny Loads van de deelnemers (deze
zomer meer dan 2.600) die 25,40 of 60 kilometer fietsen rond Winterswijk&#8221;, ligt Ben
toe. &#8220;In de winter gaan we aan de slag met de nieuwe routes waarbij we elke keer
iets nieuws proberen toe te voegen. Uiteindelijk zijn we tijdens de 4-daagse met een 75-tal
vrijwillgers in de weer. Voor ons is het aantal deelnemers niet van belang, als iedereen maar
tevreden en positief terugkijkt op de fietstochten dan doen wij dat ook&#8221;.De stichting
is erg blij met de medewerking FC Trias en in het bijzonder haar vrijwilligers. &#8220;Vanaf
het moment dat we de start- en finish locatie inrichten worden we op allerlei manieren
geholpen. Geweldig om te zien dat jullie kantinepersoneel ook volop geniet van de 4
fietsdagen. We hopen hier nog jaren te kunnen starten&#8221;, zo onderschrijft Bengevoord
de prettige samenwerking met (de vrijwilligers van) FC Trias.Komende jaar is de fiets4daagse
van dinsdag 25 t/m vrijdag 28 juni 2019 terwijl WFevenementen ook de Naobertocht (19
mei) en Hamelandtocht (8 september) organiseert waarbij zowel gefietst als gewandeld kan
worden. Meer info op www.fiets4daagsewinterswijk.nl
In the spotlight: Francisca en Wenke
28-10-2018
In deze rubriek geven we speciale aandacht aan een vrijwilliger of groep vrijwilligers, een
bijzondere speler of bijzonder team. Op die manier kunnen we bijvoorbeeld laten zien wat er
speelt binnen de vereniging of wat er achter de schermen allemaal gebeurt. Nu de eerste
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activiteiten weer gepland staan is het een mooi moment om deze keer Wenke Wullink en
Francisca Klanderman (activiteitencommissie) in the Spotlight te zetten! Natuurlijk draait het
bij FC Trias om het voetbal, maar zonder gezelligheid daar omheen, wordt het allemaal wel
wat saai. Onze activiteitencommissie organiseert daarom het gehele jaar door verschillende
activiteiten voor zowel onze jeugd als onze senioren. Het is inmiddels heel logisch en
normaal dat er ieder jaar zo’n vol programma is. Toch komt er echt wel het een en ander
kijken bij de organisatie van deze activiteiten. Het vastleggen van data, locaties, uitdelen van
briefjes, (via de leiders) zorgen voor aanmeldingen en vervolgens het controleren van alle
aanmeldingen.Natuurlijk moet er zo links en rechts ook wel eens een keer wat nieuws
bedacht worden. Ieder jaar proberen de dames wel wat kleine dingen te veranderen of toe
te voegen aan het programma. Succesnummers zoals Sinterklaas, de bioscoop of het bezoek
aan Megapret zijn gewoon te leuk om niet meer te organiseren. Een paar jaar terug is het
FIFA-toernooi toegevoegd, een gouden zet in deze tijd van (online) gamen. Daarnaast is een
paar jaar geleden gestart met de steeds populairder wordende Ladiesnight. Een avond die
zeker niet mag ontbreken bij FC Trias met zo’n grote vrouwenafdeling. De klapper van het
jaar voor de jeugd is toch wel het jeugdkamp. In de basis heb je hier niet veel voor nodig.
Een paar tenten, leuke spelletjes en hopen op mooi weer. Als iedereen aan het eind met
witte snoetjes en slaperige ogen weer vertrekt, dan weet je gewoon: volgend jaar
weer!Bekostigen van activiteitenVoor sommige activiteiten wordt een kleine bijdrage
gevraagd aan de deelnemers. Deze eigen bijdrage kan de commissie laag houden, omdat
ieder jaar weer alle leden op pad gaan om zoveel mogelijk artikelen te verkopen voor de
Kerstactie. Ook deze komt (met hulp van Hans Dulfer) uit de koker van Francisca en Wenke.
De opbrengst van deze actie wordt in zijn geheel gestort in de pot van de
activiteitencommissie.Wenke en Francisca: namens iedereen heel erg bedankt voor alle tijd
en energie die jullie in de organisatie steken! En…ga vooral nog even door zo!
Clinic De Graafschap en bezoek FC Schalke 04
28-10-2018
Op woensdag 24 oktober heeft een deel van de FC Trias jeugd een voetbalclinic mogen
volgen bij De Graafschap en daarna een stadiontour gehad bij de Duitse topclub FC Schalke
04. Dit kwam voort uit de opgaven voor &#8220;Schalke auf Tournee”, een voetbalkamp dat
georganiseerd zou worden door Sporting Events, maar nadat dit bedrijf failliet was gegaan
waren alle deelnemers hun geld kwijt. Gelukkig is het FC Trias (samen met OBW en Vorden)
gelukt om de gedupeerden een alternatief aan te kunnen bieden. Mede door een mooie
samenwerking met eredivisievereniging De Graafschap kon FC Trias dit realiseren.De dag
begon in Doetinchem met een training op de velden van sportpark De Bezelhorst, waar de
jeugdteams van De Graafschap ook trainen. Er waren twee trainers van De Graafschap
aanwezig om de Trias jeugd een anderhalf uur durende en zeer leuke training te
geven.&nbsp;&nbsp;Daarna vertrokken de zestien kinderen samen met een aantal
begeleiders in een bus richting Gelsenkirchen om daar het stadion van FC Schalke 04 te
bekijken. Ze kregen een mooie rondleiding van Sacha, die alle bezienswaardigheden erg leuk
omschreef. Vooral de rivaliteit tussen Schalke en Dortmund kwam veelvuldig ter sprake. En
de mooie kleedkamer van Schalke maakte wel indruk op de kinderen. Het was wel jammer
dat het uitschuifbare veld buiten de Veltins Arena lag omdat Schalke die avond voor de
Champions League in Turkije speelde.Voordat de terugreis begon, werd er nog een bezoek
gebracht aan de Schalke fanshop, waar een herinnering kon worden aangeschaft aan deze
hartstikke leuke dag.Klik hier voor meer foto&#8217;s
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FC Trias Kerstactie 2018
03-11-2018
Net zoals jouw inzet onmisbaar is op het voetbalveld, is jouw inzet voor het slagen van deze
kerstactie ook van groot belang! Ook dit jaar kun je voor jouw team geld verzamelen met de
verkoop. Van ieder door jou verkocht artikel gaat 0,50 eurocent naar jouw team (bedragen
onder €10,00 worden niet uitgekeerd. Hoe meer je dus verkoopt, hoe meer geld er naar
jouw team gaat. Jij kunt met jouw team zelf bepalen wat jullie met deze opbrengst gaan
doen. Door meer te verkopen, krijgt jouw team dus meer geld om iets leuks te
ondernemen. Waarom is jouw inzet van groot belang bij de FC Trias kerstactie? De
opbrengst van de kerstactie zorgt ervoor dat FC Trias voor alle leden tegen zeer geringe
kosten activiteiten kan organiseren. Dankzij de opbrengst van de kerstactie is FC Trias in
staat om per activiteit minimaal de helft (of meer) van de kosten te betalen. Dat wil zeggen
dat FC Trias slechts een kleine bijdrage hoeft te vragen voor een activiteit. FC Trias wil dit
graag zo houden. Activiteiten moeten voor iedereen betaalbaar blijven en deelname moet
voor alle (jeugd)leden mogelijk zijn.We rekenen op jouw inzet en vertrouwen dit jaar op een
top opbrengst!Lever je formulier uiterlijk zondag 2 december bij jouw leider in of doe hem in
de bus van de activiteitencommissie. Als het formulier vol is, kun je hier een nieuw formulier
downloaden.Overzicht artikelen en prijzen kerstactie FC Trias 2018FC Trias rode wijn
(Trempanillo)€ 6,00FC Trias witte wijn (Chardonnay)€ 6,00Kerststol€ 8,00Rollade (van het
varken)€ 8,00Kistje mandarijnen (circa 30 stuks)€ 6,00Bierpakket (5 Grevensteiner 0,5l en
een bierpul)€ 8,50Informatie afhalen en betalen Afhalen artikelenVrijdag 21 december van
19 tot 20.30 uurZaterdag 22 december van 10 tot 13 uurBetaling artikelenBij afhalen betalen
(niet bij het inleveren van het formulier!Contant en pinbetaling mogelijkVoor vragen kun je
mailen naar activiteiten@fctrias.nlNamens de activiteitencommissie,Francisca Klanderman
en Hans Dulfer
Van de bestuurstafel (15)
03-11-2018
Via deze “van de bestuurstafel” houden we jullie graag op de hoogte van een aantal
besproken onderwerpen zoals die tijdens de onlangs gehouden algemene
bestuursvergadering (24 oktober) aan de orde zijn geweest:Nieuwe ledenTijdens de
Algemene ledenvergadering van afgelopen september zijn Dinand Oonk , Remco
Snaphaan, Raymond Nienhuis en Hans de Roos gekozen in het algemeen bestuur. Voor hen
was er nogmaals een hartelijk welkom vanuit de nieuwe voorzitter Bart Berenschot.Opening
en mededelingenTagsHet bestand en de rechten van de toegangstags zijn opgeschoond en
geactualiseerd. Er bleken vele verouderde tags in omloop te zijn. De kledingcommissie
regelt de rechten, de toegang tot het complex en de juiste registratie ervan.Bezoek
Gemeente “Werkgroep Sport”;Er zijn een paar acties o.a: “Kies je Sport”.De bedoeling is dat
een training wordt verzorgd voor kinderen van groep 3 t/m 6. Tijdstip zal rond maart/ april
2019 zijn. Nadere info volgt. Ook is er gesproken over Uniek
Sporten(gehandicaptensport). Mochten hiervoor ideeën zijn, kader of geïnteresseerden, FC
Trias staat hier zeker voor open.Meldt je hiervoor bij het bestuur.
Informatie@fctrias.nl.Rabokidscup;Gerard ten Dolle heeft te kennen gegeven te willen
stoppen met de organisatie van de Rabo kids cup.Het bestuur is zeer blij te kunnen melden
dat we in Erwin te Pas een opvolger gevonden hebben om dit over te nemen en zo het
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toernooi de komende jaren te kunnen continueren. ClinicSchalkeauf Tournee
gedupeerdenAfgelopen woensdag is er voor de vele gedupeerden van Schalkeauf Tournee
een vervangend programma geregeld in samenwerking met OBW en VV Vorden. De
kinderen hebben genoten van een voetbalclinic bij het Graafschapstadion, Nadien hebben ze
een rondleiding gehad bij de Veltins arena.Rondje langs diverse commissiesHet dagelijks
bestuur zal wederom een rondje langs de diverse commisies maken. We proberen
voorafgaand aan iedere vergadering een commissie uit te nodigen.EHBO avonden;Er komen
herhalingsavonden voor de EHBO vereniging Winterswijk op ons complex. Er worden 3
avonden bij FC Trias georganiseerd. Tevens gaan we starten met de EHBO cursus voor onze
vrijwilligers. Opgeven kan overigens nog steeds. EHBO@fctrias.nl.Gele en rode kaartenHet
tijdstip van de incasso van de bedragen zal binnenkort worden aangekondigd via de
website.Voorbereiding Nieuwjaarsreceptie/Jubilarissen Het algemeen bestuur heeft een
begin gemaakt met de voorbereidingen voor de Nieuwjaarsreceptie welke gehouden wordt
op zondag 6 januari a.s.BekerfinalesWe krijgen de mogelijkheid om bij FC Trias KNVB
Bekerfinales te organiseren en te laten spelen. We gaan ons oriënteren en inschrijven. Bijeen
gunstige loting kan het hopelijk doorgang vinden.Opstellen spelers zonder
spelersbewijsTijdens de vergadering werden de gevolgen voor de club en hoe te handelen
voor de scheidsrechters besproken en benadrukt.Bij geen spelersbewijs heb je maximaal 7
wedstrijden dispensatie en daarna boete € 250,00 en 4 schorsingen. Zaak is dat de
betreffende jeugdleden even apart genomen worden en eventueel kan in overleg met een
leider/ coördinator de test gemaakt worden.Rookvrije zaterdag op &#8217;t HuitinkveldAlle
materialen en bordjes zijn grotendeels binnen. Vanaf 1 november zal ‘t Huitinkveld gereed
gemaakt worden voor het rookvrij zijn op de zaterdag. Het streven is uiterlijk vanaf 1
december op de zaterdagen rookvrij te zijn op het complex. Dit om een rookvrije generatie
te creëren, met name van belang om hiermee te starten bij onze jeugd. Wij hopen op ieder
zijn medewerking.Belangrijke data vanuit activiteitencommissieDe activiteiten commissie
heeft weer diverse belangrijke datums gecommuniceerd. Via
https://www.fctrias.nl/category/activiteiten/ kunt u de activiteiten noteren in uw eigen
agenda.Nieuws vanuit Pr-commissieHenk Korten heeft met ingang van afgelopen zomer de
PR commissie versterkt.De presentatiegids is klaar, het resultaat is geweldig. De verspreiding
is inmiddels gestart.Er zijn weer 6 pagina’s te vergeven in de Winterswijkse Weekkrant. Het
streven is om ook aankomend seizoen iedere 4 tot 6 weken een bijzonder persoon in het
digitale zonnetje gezet.Vrijwilligers op het HuitinkveldSinds 24 september is de FC Trias
vacaturebank online. Graag ontvangen wij van diverse commissies nog functieprofielen om
zo de vacaturebank te kunnen vullen. Aanmelden als vrijwilliger kan via:
vrijwilligerscommissie@fctrias.nl.Zonder scheidsrechters geen voetbalScheidsrechters zijn
ook weer hard nodig het komende seizoen. Zeker met de uitvoering van de plannen van de
KNVB en het daardoor ontstaan van meerdere jeugdteam zijn wij op zoek naar leden die met
name op de zaterdagochtend willen fluiten. Aanmelden kan via
scheidsrechterscommissie@fctrias.nlOverigIn het kader van de AVG en om uniformiteit in de
berichtgeving te krijgen heeft het bestuur besloten dat alle verslagen en berichten via de PR
commissie moeten verlopen. pr@fctrias.nl en webredactie@fctrias.nl kunnen hiervoor
worden gebruikt.Volgende bestuursvergadering woensdag 21 november 2018.Met
vriendelijke groet,Carolien SteintjesSecretaris FC Triassecretariaat@fctrias.nl
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Mooie plaatjes op ’t Huitinkveld
05-11-2018
Regelmatig zien we op social media mooie foto&#8217;s van (vaak juichende) FC Trias
spelers voorbij komen. Daarnaast hebben een aantal van onze leden oog voor detail en
maken bijzondere foto&#8217;s van onze accomodatie, de velden of de opstal op &#8217;t
Huitinkveld. Hoe dan ook het leek ons leuk om die vaak bijzondere plaatjes met iedereen te
delen.Zo maakte Jarno Wassink deze foto toen zijn JO15-1 zich verzamelde voor een
uitwedstrijd. Het tegenlicht van de zonsopgang op het vroege tijdstip (het gouden uur zoals
het door fotografen wordt genoemd) vormde samen met de dauw voor een prachtig
plaatje.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Datzelfde tegenlicht gebruikte Alexander van Kooten toen hij
zag dat de stoeltjes op de tribune bij jeugdveld nog nat waren van de dauwdruppels en deze
op de gevoelige plaat vastlegde.Dit zijn een 2-tal voorbeelden, klik hier om er meer te
bekijken en we roepen een ieder op die ook vergelijkbare mooie foto&#8217;s heeft, deze
met ons te delen. Stuur ze, bij voorkeur onbewerkt en in de hoogst mogelijke resolutie, naar
pr@fctrias.nl
Trias meiden schreeuwen Oranje vrouwen naar winst!
10-11-2018
Een bus vol meiden (en enkele mannen) van FC Trias zette gisteravond vrijdagavond koers
naar stadion Galgenwaard in Utrecht, de thuishaven van FC Utrecht. De Oranje-leeuwinnen
speelden daar de eerste wedstrijd in de finale van de playoff-ronde van de kwalificatie voor
het WK tegen Zwitserland. De Trias-meiden waren vocaal nadrukkelijk aanwezig en zagen
Oranje door doelpunten van Spitse, Martens en Miedema met 3-0 winnen. Dinsdag volgt de
return in Zwitserland.
FC Trias en Grolsch verlengen al jarenlange prettige samenwerking !
12-11-2018
Op woensdag 7 november hebben FC Trias/SSB en Grolsch de handtekeningen gezet onder
een nieuwe overeenkomst waardoor de prettige samenwerking ook voor de komende jaren
is geborgd. Alex Evenhuis (Grolsch) sprak daarbij namens de Enschedese bierbrouwer zijn
waardering uit: &#8220;Wij dragen FC Trias een warm hart toe en daarom zijn wij blij met de
verlenging van het contract, zodat we ook de komende jaren weer de verschillende soorten
bier aan jullie mogen leveren&#8221;.Die leveringen worden trouwens al jaren verzorgd
door De Klok Dranken uit Groenlo. &#8220;We zijn erg blij met de korte lijnen met De
Klok&#8221;, aldus kantine-beheerder Gerard Knook die regelmatig contact heeft met
vertegenwoordiger Edwin Bruntink. Uiteraard werd door alle betrokkenen het bierglas
geheven om daarmee klinkend de overeenkomst te bekrachtigen.
Kledinglijn FC Trias
12-11-2018
Sinds 1 juli 2014 heeft FC Trias een nieuwe prachtige kledinglijn. We hebben gekozen voor
het merk JAKO. Een hele mooie moderne en aansprekende sportkledinglijn, die de komende
vijf jaar geleverd zal gaan worden door Sport 2000 Leugemors. Voor alle spelers is er een
uniform tenue (shirt, broek en kousen) beschikbaar voor de wedstrijden. Deze worden per
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team beschikbaar gesteld.Daarnaast heeft iedereen de mogelijkheid om extra kleding te
bestellen binnen deze kledinglijn. Klik hier voor de flyer met daarop een overzicht van de
geselecteerde artikelen welke bij Sport 2000 Leugemors kunnen worden aangeschaf. Hierbij
krijgen leden van FC Trias een korting van 25% op de normale winkelprijs. Let op: deze
korting is op de flyer vermelde prijzen reeds verwerkt.
Sinterklaas was op bezoek bij FC Trias
24-11-2018
Ook dit jaar was de Spaanse goedheiligman op bezoek bij de jongste jeugd van FC Trias om
samen met hen zijn verjaardag te vieren. Zo was hij op woensdagmiddag bij onze
mini&#8217;s en vrijdagavond kwam hij, samen met een groot aantal pieten, terug voor de
O8 en O9.&nbsp;&nbsp;Eerst was het wel even schrikken want de pieten kwamen alleen!
Wat bleek? Ze waren Sinterklaas vergeten die nog lekker een kroketje zat te eten bij
Zalencentrum &amp; Restaurant Reuselink. Gelukkig wist Sinterklaas zelf ook de weg naar
&#8217;t Huitinkveld en na het eten was hij ook vliegensvlug naar de wachtende kinderen
gekomen.&nbsp;Natuurlijk las hij een aantal bijzondere wetenswaardigheden voor uit
z&#8217;n grote boek en zongen de kinderen uit volle borst enkele sinterklaasliedjes.
Tussendoor werd er door de pieten een balontrapwedstrijd georganiseerd. De winnaars van
die wedstrijd gingen op zoek naar de cadeautjes en kwamen terug met voor iedereen een
mooie speciale FC Trias handdoek waarop de spelersnaam was aangebracht. Daarna gingen
de kinderen (en Sint en Pieten) moe en voldaan naar huis.Klik hier voor meer foto&#8217;s
Van de bestuurstafel (16)
27-11-2018
Via deze “van de bestuurstafel” houden we jullie graag op de hoogte van een aantal
besproken onderwerpen zoals die tijdens de onlangs gehouden algemene
bestuursvergadering (21 november) aan de orde zijn geweest:Opening en
mededelingenEvalueren bezoek vergadering van de voetbalfederatie Winterswijk. &#8211;
Deze vergadering is er 2 keer per seizoen.&#8211; Dit keer waren we op bezoek bij onze
noaberclub Vosseveld. Besproken zijn o.a.&#8211; Huidige toestand van met name de
grasvelden van de Winterswijkse voetbalverenigingen met de aangeschoven medewerker
van de gemeente Winterswijk. We zijn blij met de inzet en betrokkenheid van hen om onze
velden, ondanks de afgelopen perioden van droogte, toch speelklaar te krijgen en vooral te
houden.&#8211; Maarten Vruggink van de KNVB was aanwezig bij deze vergadering en
attendeerde alle verenigingen erop dat commissieleden en bestuursleden correct in
Sportlink vermeld dienen te worden. Bij een eventuele calamiteit kan de KNVB dan de juiste
personen bereiken en informeren. Wij zullen als bestuur van FC Trias deze gegevens
controleren.&#8211; Met Jan Elferink van de federatie is er gesproken over het dreigende
tekort aan scheidsrechters en hoe dit op te lossen. Tijdens de vergadering is een aantal
ideeën geopperd en deze zullen verder worden uitgewerkt en in volgende vergaderingen
worden besproken.Cursus KNVBEnkele leden van het algemeen bestuur zijn afgelopen
maand begonnen aan de cursus Besturen met Impact. Deze cursus is geïnitieerd vanuit de
KNVB en zal 4 avonden in beslag nemen.Voorbereidingen NieuwjaarsreceptieHet algemeen
bestuur is inmiddels druk bezig met de voorbereidingen voor de Nieuwjaarsreceptie welke
gehouden wordt op zondag 6 januari a.s.Gele en rode kaartenHet tijdstip van de incasso van
de bedragen zal eind november worden aangekondigd via de website. Inningen volgen eind
november/begin december.Het camera/analysesysteem is geïnstalleerdEr zal een
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informatieavond worden georganiseerd voor de betrokken trainers.Oefenavonden EHBO
vereniging WinterswijkDe EHBO vereniging Winterswijk zal een aantal oefenavonden op ons
complex gaan houden, te weten op 11 februari, 26 februari en 12 maart. Nadere info volgt
t.z.t.Hybride leren Graafschap CollegeHet bestuur gaat in gesprek met een medewerker van
het Graafschapcollege en de gemeente om te kijken of we als FC Trias kunnen aanhaken in
project Hybride-leren. Zodra er meer bekend is, zullen we jullie hierover nader
informeren.Rookvrije generatieVanaf 1 december zal ons complex rookvrij zijn op de
zaterdagen.Deelname Vrijwilligersbeurs op vrijdag 7 decemberVrijdag 7 december van 15.00
tot 18.30 uur wordt in de huiskamer van de Winterswijkse uitdaging, het WUH, een beurs
gehouden.(voormalig SNS kantoor aan de Torenstraat 9). Op deze dag is het de nationale
dag van de vrijwilliger. Een mooi moment om een vrijwilligersbeurs te organiseren en te
laten zien welke mogelijkheden er zijn in Winterswijk om vrijwilliger te worden. Zo’n 25
vrijwilligersorganisaties, die vrijwilligers zoeken en met vrijwilligers werken, presenteren
zich. Zo komt vraag en aanbod bij elkaar. Ook FC Trias is hier vertegenwoordigd. Zou je graag
als vrijwilliger aan de slag willen, je bent van harte welkom!Jeugdcoördinatoren gezochtWij
zijn naar naarstig op zoek naar twee jeugdcoördinatoren. Door wat interne verschuivingen
binnen onze vereniging zijn wij op zoek naar een coördinator voor de JO-15 en JO19. Informatie kan ingewonnen worden via het e-mailadres
jeugdcommissie@fctrias.nl.Tevens zoeken we naarstig naar mensen die op zondag een
aantal uren aanwezig willen zijn voor het thee schenken op de zondag. Lijkt deze functie je
wat, wellicht samen met iemand een duo functie, kijk dan op onze site naar de
vacaturebank voor een juiste profielschets. Heb je interesse, laat het dan weten via
vrijwilligerscommissie@fctrias.nl.OverigIn het kader van de AVG en om uniformiteit in de
berichtgeving te krijgen heeft het bestuur besloten dat alle verslagen en berichten via de pr
commissie moeten verlopen. De email-adressen pr@fctrias.nl en websiteredactie@fctrias.nl
kunnen hiervoor worden gebruikt.Volgende bestuursvergadering woensdag 19 december
2018.Met vriendelijke groet,Carolien SteintjesSecretaris FC Triassecretariaat@fctrias.nl
Nieuwe locatie AED
02-12-2018
Onlangs is de locatie van de AED (Automatische Externe Defibrillator) gewijzigd. Je vindt de
AED nu beneden in de gang ter hoogte van kleedkamer 12, bij de uitgang richting de velden.
Hieronder zie je de exacte locatie.
Champions League Finale
10-12-2018
Zaterdag 8 december werd de finaleronde gespeeld. Ook nu weer waren vele supporters,
ouders en opa&#8217;s en oma&#8217;s aanwezig om hun zoon/dochter of kleinkind te
zien voetballen.Vandaag werd PSV nummer 1, 2de Benfica, 3de Real Madrid, 4de Bayern
München, 5de Barcelona en 6de Juventus. De winnaar van CL wordt altijd in de kantine
bekend gemaakt onder het genot van eenpatatje. Maar niet voordat we alle scheidsrechters
bedanken voor het fluiten en de ouders als leiders. En natuurlijk jullie spelers. Wat hebben
jullie toch je best gedaan! Maar toch kan er maar 1 de winnaar zijn. Deze beker wordt voor
de 21x uitgedeeld aan de winnaar. Zelf verzorg ik voor de 21x de teamindeling en het
programma en zorg ik dat er scheidsrechters zijn. Ook wil ik Wim en Johan bedanken en ook
Kaya, die stage loopt, en Timo, die graag wil helpen bij de mini&#8217;s.Maar wie is nu
eigenlijk de winnaar van de CL geworden? Dat is Lucas Kos. Hij wint die beker met die grote
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oren voor de 2de keer. 2de Is Niels te Bokkel en 3de zijn Lex Wamelink &#8211; Guus Hijink
en Levi Schreurs.Volgende week woensdag 12 december is de laatste training. Daarna
beginnen we weer op woensdag 16 januari als het weer het toelaat. Wij als trainers wensen
u alvast een fijne kerst en een goed begin in het nieuwe jaar.Eindstand1 Lucas Kos 492 Niels
te Bokkel 463 Levi Schreurs 444 Lex Wamelink 445 Guus Hijink 446 Cas Oortgiese 427 Symen
Rademaker398 Bjorn Theissen 379 Jorinte Hengeveld 3710 Mart ter Weele 3411 Rick
Biesbroek 3412 Twan Wiggers 3313 Ayden Brilman 3314 Mounsif el Khanchouf 2915 Etienne
Duvigneau 2816 Matias Komo 2717 Levi Duvigneau 2718 Jack Smalbraak 2719 Mees Heinen
2420 Romy Gebbink 2421 Perre Roelofsen 2322 Boaz Wijnveen 2223 Marisa te Kronnie 2124
Jesse te Brummelstroete 1825 Gijs Rouwhorst 1726 Jort Neef 1727 Bing Straub 1728
Thijmen Jansen 1529 Sven Theissen 930 Daisem Shammo 6
Yassin Ouardighi en FC Trias zetten samenwerking voort
13-12-2018
Het bestuur van FC Trias en Yassin Ouardighi zijn deze week overeengekomen dat ook in het
seizoen 2019-2020 Yassin de hoofdtrainer zal zijn van FC Trias Heren 1. Het lopende contract
van Yassin is met 1 jaar verlengd.Wij wensen Yassin, zijn spelers en zijn staf veel succes de
rest van dit seizoen en natuurlijk ook het komende seizoen!Bestuur en VTC FC Trias
Extra voordelig sporten voor alle leden van FC Trias bij Wenters Sports
14-12-2018
Wil je tijdens de zomermaanden en de winterstop lekker blijven sporten, na een (lange)
blessure weer ‘op kracht komen’ voordat je weer gaat voetballen of gewoon lekker sporten
naast het trainen? Vanaf nu biedt Wenters Sports alle leden van FC Trias de mogelijkheid om
tegen gereduceerd tarief gebruik te maken van hun faciliteiten middels het zogenaamde FC
Trias abonnement.Lidmaatschapskosten leden FC TriasLeden FC Trias €15,- per
maand* exclusief bouwsteen** (inclusief gebruik sauna en infrarood). Op vertoon van een
bewijs van betaling van de contributie kun je gebruik maken van deze aanbieding.* Exclusief
eenmalige startkosten van €39 t.b.v. 2 afspraken in de fitness voor het opstellen van een
specifiek en uniek trainingschema en exclusief eenmalig €10 borg voor de Wenters Sports
membercard**koffie, groepslessen, zwemmen, zonnebank, kinderopvang, meten = weten,
wenters succes plan en handdoekservicePeriodiek vindt er een controle plaats of je nog lid
bent van FC Trias. Indien dit niet het geval is, wordt het abonnement omgezet naar een
regulier abonnement. De starterskosten hoef je niet opnieuw te betalen.Wenters Sport vind
je aan de Haitsma Mulierweg 22-24. De openingstijden
zijn:MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdagZaterdagZondag08.00 – 22.0008.00 –
22.0008.00 – 22.0008.00 – 22.0008.00 – 21.0009.00 – 14.0009.00 – 14.00
Geslaagde afsluiting van voetbaljaargang 2018
18-12-2018
Op zondag 16 december vond de afsluitende activiteit plaats van het jaar 2018! De nacht er
voor was het gaan sneeuwen waardoor de reguliere competitieverplichtingen werden
afgelast maar hierdoor verzamelden zich om 10:30 maar liefst 80 (O19 en senioren-)leden
om deel te nemen aan het jaarlijkse huistoernooi. Het was ondanks de witte sneeuwlaag
weer een groot succes omdat er een mooi potje in gemixte teams, kon worden gevoetbald.
Er werden wedstrijden van 8 tegen 8 gespeeld en voor het winnende team was er een
consumptie en bittergarnituur in de kantine.Ook de wedstrijd van Heren 1 werd door de
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weersomstandigheden afgelast maar toch werd het een zeer gezellige middag waar iedereen
volop genoten van de nodige drankjes en andere versnaperingen. Het feest werd helemaal
compleet toen menigeen zijn stembanden ging testen tijdens de karaoke. Hier heeft
iedereen heeft laten zien (en vooral laten horen) niet alleen te kunnen voetballen maar ook
over andere kwaliteiten te beschikken.Namens de organisatie bedankt voor een zeer
gezellige dag!Klik hier voor meer foto&#8217;s
FC Triassers trappen massaal het nieuwe (voetbal)jaar af
06-01-2019
Op zondag 6 januari 2019 trokken veel FC Triassers weer massaal naar hun &#8217;t
Huitinkveld. Een groot aantal nam om 09:30 eerst deel aan de traditonele nieuwjaarsloop
om vervolgens samen in de kantine het glas te heffen op een gezond en sportief 2019.De
kantine was bomvol toen even na elfen voorzitter Bart Berenschot in zijn
nieuwjaarstoespraak kort terugblikte op het afgelopen jaar: Sportief gezien op het
klassenbehoud van Heren 1 en het bereiken van de nacompetitie van Vrouwen 1. Dat kan
allemaal niet zonder de inzet van vele vrijwilligers. Door hen is ook de lang gekoesterde
wens van het bestuur in vervulling gegaan: het opzetten van een eigen EHBO. Diezelfde
vrijwilligers hebben ook gezorgd voor de herinrichting van de kantine. Bart stond bij zijn
vooruitblik in het bijzonder stil bij de aanstelling van Eric van Zutphen (klik hier voor meer
info) als Hoofd JeugdOpleiding die het jeugdkader meer handvatten gaat bieden voor de
verdere sportieve toekomst. Ook in het nieuwe jaar zijn er weer nieuwe kansen waarbij we,
als we samen de kar trekken en de schouders eronder zetten, er weer een fantastisch
voetbaljaar van maken. Klik hier voor de volledige toespraak.Na een korte pauze werden de
jubilarissen (12,5 &#8211; 70 jaar) gehuldigd. Als eerste werd Liane van Wezel gehuldigd
voor haar 12,5 jarige lidmaatschap. Twee keer zo lang (25 jaar) lid waren Bianca te BeestSchurink, Thijs ten Hagen, Gijs Nijweide, Rudie te Selle, Ronald Ubbink en Johan Vreman.
Voor hun 40-jarige jubileum werden Hennie ten Damme, Richard en Erwin ten Pas, Ruud
Storck en Stefan Stortelers in het zonnetje gezet. Gouden jubilarissen waren Willy Wiggers,
Frank ten Hagen (vader van Thijs) en Vincent Schurink (vader van Bianca). Henny te
Brummelstroete, Jan Kruisselbrink en Wim Samberg zijn alle drie al 60 jaar lid van FC Trias.
Ten slotte werden Wim ten Damme en Bennie de Roos gefeliciteerd met hun 70-jarige
jubileum. Voor alle jubilarissen waren er mooie woorden, bloemen en een passend
aandenken.Het formele gedeelte van de receptie werd afgesloten met de huldiging van een
aantal winnaars van de crossloop. De activiteitencommissie had een mooi parcours uitgezet
op en rond &#8217;t Huitinkveld. Afhankelijk van het aantal rondjes dat men liep werd er
uiteindelijk een afstand van 1,25 tot 9 KM gelopen. Onze eerste elftaltrainer Yassin
Ouardighi gaf het goede voorbeeld en was de snelste FC Triasser op de 9 KM bij de mannen.
Bij de vrouwen was deze eer aan Joyce Damkot die iedereen voor bleef. Ook
vermeldenswaardig was de overwinning van Xander Lubbers (JO13) op de 2,5 KM. Tenslotte
mocht Francisca Klanderman weer positieve resultaten bekend over de kerstactie. Daarbij
stond zij stil bij de (verkoop-)inzet van zowel de JO19-1 als de heren van FC Trias 6 die beide
voor de meeste omzet hadden gezorgd. In zijn slotwoorden bedankte Bart Berenschot in het
bijzonder Hans Dulfer, Wenke Wullink en Francisca Klanderman als grote kartrekkers achter
de kerstactie.Klik hier voor foto&#8217;s van de crossloop en hier voor foto&#8217;s van de
receptie.
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Eric van Zutphen gaat ons jeugdtechnisch kader versterken!
06-01-2019
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst luidt een (oud) voetbalgezegde. En daar is niets aan
verzonnen: de jeugd is het fundament van onze vereniging, de basis van de
voetbalpyramide. Ook spelers als Frenkie de Jong en onze eigen Lieske Carleer lieten hun
eerste (voetbal-)sporen in de jeugd achter. Voor de verdere ontwikkeling van onze jonge
Boys and Girls in Blue is het belangrijk dat wij hieraan veel aandacht geven. Niet alleen aan
onze jeugdspelers maar minstens zo veel aan onze enthousiaste jeugdtrainers en leiders, die
we alle denkbare bagage mee willen geven.Daarom melden wij jullie met trots dat we Eric
van Zutphen hebben aangetrokken als Hoofd Jeugdopleiding (HJO). Eric zal in januari
beginnen aan deze belangrijke taak. Hij zal zich allereerst richten op de onderbouw (O8-O13)
en daar waar nodig ook meekijken en adviseren bij de bovenbouw (O15-O19). We zijn met
al zijn kennis en ervaring er van overtuigd dat we met Eric de juiste persoon in huis hebben
gehaald. Eric zal zijn activiteiten bij FC Trias combineren met het hoofdtrainerschap van
zondag eersteklasser Tubantia uit Hengelo (O).We wensen Eric heel veel (voetbal)plezier bij
FC Trias.Jeugdbestuur en Jeugdtechnische Commissie
Henk Bennink overleden
16-01-2019
Op maandag 14 januari ontvingen wij het droevige bericht dat onze enthousiaste vrijwilliger
Henk Bennink op 68-jarige leeftijd is overleden. Jarenlang was hij, naast zijn werk als
timmerman bij WAM &amp; Van Duren Bouwgroep B.V., keeper van Sportclub Kotten
waarbij hij zowel op het veld als in de zaal, het doel leeg probeerde te houden. Na zijn
werkzame periode ging hij als vrijwilliger aan de slag bij FC Trias.Ook daar was Henk als
timmerman betrokken bij allerlei bouwgerelateerde projecten op onze accommodatie ‘t
Huitinkveld waaronder de realisering van onze wasserette. Daarnaast verzorgde hij, samen
met enthousiaste collega’s, o.a. voor de belijning van de grasvelden en de schoonmaak van
onze kantine. Het ongeloof binnen de vereniging en onderhoudsploeg is groot. We zullen in
hem, naast een bevlogen vrijwilliger, vooral een toegewijd en geliefd persoon gaan
missen.Wij wensen de naaste familie, vrienden en bekenden van Henk veel sterkte toe om
dit zware verlies te dragen.Bestuur, leden en vrijwilligers FC Trias – Stichting Sport
Bataafseweg

Mini's naar Megapret
26-01-2019
Zaterdagmiddag 26 januari was er voor de mini&#8217;s een gezellige middag bij Megapret
in Lievelde en het was weer een groot succes!Om 12.15 uur moesten wij ons verzamelen bij
FC Trias. Willie had al een indeling gemaakt voor de auto`s zodat wij met zijn allen om 12.30
uur konden vertrekken richting Lievelde.Bij binnenkomst werden wij vriendelijk ontvangen
en zijn wij begeleid naar de gereserveerde tafel voor FC Trias. Hier werden door een
medewerkster de &#8220;spelregels&#8221; uitgelegd. Tevens werd er gevraagd of de
mini&#8217;s er zin in hadden en het antwoord in koor was, u kan het al raden:
&#8220;jaaaaa&#8221; en daar gingen ze als een speer richting de speeltoestellen. De mini`s
kwamen alleen bij ons al ze dorst hadden, dronken met een bezweet hoofd de beker snel
leeg en waren weer weg. Verder hebben wij ze weinig gezien en zelfs
&#8220;meester&#8221; Johan (zoals de mini`s hem aanspraken) was met regelmaat in de
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speeltoestellen te vinden.Om half 3 werd er omgeroepen dat de jongens en meisjes
van voetbalvereniging FC Trias aan tafel moesten komen omdat er patat met 2 kleine mini
snacks klaar stonden. Als een speer zat iedereen aan tafel (dit is mij thuis nog nooit zo snel
gelukt) en genoot iedereen van de warme hap waarna ze gezamenlijk op de
&#8220;teamfoto&#8221;gingen. Hierna hebben ze zich nog een half uurtje uit kunnen
leven om daarna nog te genieten van een heerlijk koud softijsje.Om 15.30 uur zijn wij met
zijn allen moe en voldaan weer richting Winterswijk gereden. Waar ik op de heenweg de
auto vol enthousiaste, dolle, blije kinderen had, heb ik de terugweg niet veel lawaai meer
vernomen.
Van de bestuurstafel(17)
29-01-2019
Via deze “Van de Bestuurstafel” houden we jullie graag op de hoogte van een aantal
besproken onderwerpen zoals die tijdens de onlangs gehouden algemene
bestuursvergadering (16 januari) aan de orde zijn geweest.Opening en mededelingenOp 14
januari heeft FC Trias het droevige bericht ontvangen dat onze enthousiaste en betrokken
vrijwilliger Henk Bennink is overleden. Wij wensen zijn familie heel veel sterkte bij dit grote
verlies.VTON-appSamen met de Jeugd technische commissie is er besloten om vanaf volgend
seizoen geen gebruik meer te maken van de VTON app. Met het aanstellen van onze nieuwe
Hoofd Jeugd Opleiding (HJO) Eric van Zutphen is besloten om de gratis KNVB app te gaan
gebruiken, Rinus genaamd. Meer informatie voor het gebruik van Rinus binnen FC Trias volgt
later. Nieuwsgierig? Klik dan hier voor een link naar de website van de KNVB.Hybride leren
vanuit GraafschapcollegeAfgelopen bestuursvergadering hadden we twee gasten
uitgenodigd, te weten:&#8211; Suzan de Jong, Beleidsmedewerker Sport bij de Gemeente
Winterswijk en&#8211; Wouter Beijers, docent Sport en Bewegen bij het Graafschap
College.Zij kwamen uitleg geven over het hybride leren. Hier wordt een onderwijsvorm
bedoeld waarbij praktijk en theorie nauw met elkaar verweven zijn. Het bestuur gaat
inventariseren of we leerlingen in kunnen zetten om te participeren in projecten bij FC Trias.
Deze leerlingen zullen zowel door het Graafschap College als door FC Trias worden
begeleid.Drankgebruik en hoe gaan we hier mee om als club.De stelling was Hoe gaan we
om met het drankgebruik bij de jeugd(wedstrijden). De slogan “Nix18 is de afspraak” is
gestoeld op de wettelijke regel (klik hier voor meer informatie) dat aan personen onder 18
geen drank mag worden verstrekt. Om de controle voor ons kantinepersoneel toch
overzichtelijk te houden is de algemene regel dat aan spelers, van onze en bezoekende
jeugdteams, geen alcohol mag worden verstrekt. Tevens kan en mag legitimatie gevraagd
worden bij verkoop.Afsluiten kantineOns kantinepersoneel bestaat uit enthousiaste
vrijwilligers die er voor zorgen dat na de trainingen en wedstrijden een ieder nog lekker kan
nazitten in onze kantine. Om veiligheidsredenen zou het bestuur graag zien dat de laatste
personen, die de kantine/het complex verlaten, gezamenlijk met het kantinepersoneel
afsluiten. Dus graag even op elkaar wachten tot ook het barpersoneel klaar is en iedereen
gezamenlijk weg kan gaan.SportnotaHet bestuur heeft een uitnodiging gehad om aan te
schuiven bij het politieke forum over de sportnota op 7 februari om 19.30 uur op ons
gemeentekantoor. In het politieke forum wordt richting gevraagd van de raads- en
commissieleden. Er is inmiddels al met een aantal Winterswijkse sportverenigingen
vooroverleg geweest over punten die zij graag op de agenda zouden willen zien. Ook zal er
vooroverleg zijn met een aantal stichtingen.Gele en rode kaartenInmiddels zijn alle inningen
met betrekking tot de incasso van de rode en gele kaarten gedaan. Voor de tweede
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seizoenshelft wordt dit opnieuw aangekondigd.Oefenavonden EHBO vereniging
WinterswijkDe EHBO vereniging Winterswijk zal een aantal oefenavonden op ons complex
gaan houden, te weten op 11 februari, 26 februari en 12 maart. De voorbereidingen zijn in
volle gang. Nadere info volgt t.z.t.Rookvrije generatieVanaf 1 december is ons complex
rookvrij op de zaterdag. Een groot spandoek bij de ingang is op zaterdag inmiddels goed
zichtbaar. Wij vragen dan ook iedereen dit te respecteren.Evaluatiegesprekken trainers en
trainstersInmiddels is er een start gemaakt met de evaluatiegesprekken van dit seizoen en
aanstellingsgesprekken met de trainers en trainsters voor volgend seizoen.Begroting 20192020Voor de begroting van het seizoen 2019-2020 zijn we gestart met het verzamelen van
de benodigde informatie. Wij verwachten de begroting in mei geheel afgerond te
hebben.Spelregelbewijs JO17Twee weken geleden is er bij Sportclub Meddo, op initiatief van
de scheidsrechterscommissie, een speciale avond georganiseerd met een presentatie van 3
kwartier om uitleg te geven aan de JO17 over het spelregelbewijs. Daarna konden de spelers
meteen de cursus maken en afronden ten behoeve van dit spelregelbewijs. Inmiddels heeft
er op 21 januari een avond plaatsgevonden bij FC Trias voor enkele jeugdleden van de JO17 ,
mogelijk dat er later nog een avond zal worden ingepland.Jeugdcoördinatoren gezochtWij
zijn naar naarstig op zoek naar twee of liefst drie jeugdcoördinatoren. Door wat interne
verschuivingen binnen onze vereniging zijn wij op zoek naar een coördinator voor de JO-15
en JO-19. Informatie kan ingewonnen worden via het e-mailadres
jeugdcommissie@fctrias.nl.Tevens zoeken we dringend naar mensen die op zondag een
aantal uren aanwezig willen zijn voor het thee schenken op de zondag. Lijkt deze functie je
wat, wellicht samen met iemand een duo- functie, kijk dan op onze site naar de
vacaturebank voor de betreffende profielschets. Heb je interesse, laat het dan weten via
vrijwilligerscommissie@fctrias.nl.OverigIn het kader van de AVG en om uniformiteit in de
berichtgeving te krijgen heeft het bestuur besloten dat alle verslagen en berichten via de pr
commissie moeten lopen. De emailadressen pr@fctrias.nl en websiteredactie@fctrias.nl
kunnen hiervoor worden gebruikt.Volgende bestuursvergadering woensdag 20 februari
2019.Met vriendelijke groet,Carolien SteintjesSecretaris FC Triassecretariaat@fctrias.nl

Geslaagde en gezellige pubquiz
03-02-2019
Op deze gedenkwaardige vrijdagavond (De Graafschap wint met 3-0) was het tijd voor de
pubquiz. De actieve activiteitencommissie mocht deze avond een volle kantine verwelkomen
met een bont gezelschap aan fanatieke pubquizzers.Nadat eindelijk alle mensen een drankje
bij, de topper van de avond, Bertus hadden gehaald en de telefoons, smartwatches, tablets
en laptops in de zak waren gedaan begon Francisca met de eerste vragen. Van de
snoepwinkel van oma Fonkel in Mega Mindy naar het vermoorden van John Lennon in New
York en van muziek naar attractieparken, je moest echt overal wat vanaf weten om voor de
prijzen te gaan. Maar liefst 80 vragen en iets meer antwoorden moesten er deze avond
verwerkt worden in de goed georganiseerde pubquiz. Dankzij Anouk werden de scores snel
en vakkundig bijgehouden en konden we in de pauzes al de tussenstanden horen.Na de
eerste rondes ging FC Pandoer strak aan kop maar helaas voor hun duurde de avond te lang,
ze zakten steeds verder weg mede omdat zij niet wisten in welke hand Manneke pis zijn
pielemoos vasthield. Na vraag 80 en een drankje of 6, wat nootjes en een lekkere snack
kwam er een eind aan de leuke quiz en werden de punten opgeteld. De dames van FC
Bitterbal, die de hele avond al bovenin meedraaiden, werden uiteindelijk 3e. Team de Kneus
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die langere tijd bovenaan stond werd eerste, maar dankzij een uitstekende muziekronde had
team Jewel(spreek djuwel) evenveel punten.Ook hier had de organisatie rekening mee
gehouden. Van elk team moest 1 persoon een bijna onmogelijke vraag beantwoorden door
te zeggen of het waar of niet waar was. Bij vraag 2, over mailadressen van de paus, kwam de
beslissing. Team Jewel werd de winnaar en de Zoetemelk trofee ging naar de Kneus. Joop,
Martin, Jaap en Sander ontvingen van Francisca een dinerbon van de Wok en hierna werd er
nog veel nagepraat en gedronken. Kortom een zeer geslaagde avond!Klik op onderstaande
foto voor alle foto&#8217;s die zijn gemaakt tijdens de pubquiz ! Pubquiz 2019 ( 1 februari
2019)26 photos

Eric van Zutphen (HJO) geeft heldere uitleg over plannen tijdens ouderavond
21-02-2019
Na een maand aan het werk te zijn als Hoofd Jeugd Opleiding (HJO) was volgens Eric van
Zutphen de tijd daar om zijn plannen voor zowel de korte als lange termijn te delen in de
vorm van een ouderavond (maandag 18/1 jl.). De ouders hadden ruimschoots gehoor
gegeven aan de oproep en met een inspirerend verhaal wist Eric de volle kantine aan zich te
binden.Hij gaf daarbij eerst een korte introductie over zichzelf: 53 jaar oud, veel ervaring als
voetbaltrainer en docent bij de KNVB maar bovenal een voetballiefhebber die van zijn hobby
z&#8217;n beroep heeft kunnen maken. Als belangrijkste taak heeft hij van het
Jeugdbestuur en de Jeugdtechnische commissie van FC Trias meegekregen om de
jeugdopleiding te verbeteren in het breedste zin van het woord met focus op de onderbouw
(Mini&#8217;s t/m O13). Met niet alleen aandacht voor de spelers en speelsters maar, nog
belangrijker, aandacht voor de trainers. Zij staan wekelijks voor de groep en gaan zaterdag
met de kinderen op pad. Hiervoor dienen ze zoveel bagage mee te krijgen dat elk kind op
zijn of haar niveau niet alleen het maximale er uit kan halen, maar het allerbelangrijkste, ook
plezier heeft en houdt aan het voetbalspelletje.Het liefst zou FC Trias allemaal goed
gekwalificeerde en gediplomeerde trainers willen aanstellen maar een ieder zal begrijpen
dat hier geen financiële ruimte voor is, zeker gezien het grote aantal jeugdteams dat FC Trias
heeft. Daarom gaat Eric interne cursussen organiseren waarbij de trainersgroep wordt
gesplitst in 2 groepen (O8-O10 en O11-O13), zodat daarbij verschillende accenten kunnen
worden gelegd horend bij de beide leeftijdscategorieën. Na die interne cursus kunnen
trainers eventueel de overstap maken naar een opleiding van de KNVB. Daarnaast zal Eric
demonstratietrainingen gaan organiseren waarbij hij de trainers allerlei praktische tips en
trucs zal meegeven. Denk hierbij niet alleen aan de voetbaltechnische aspecten maar zeker
ook de sociale aspecten binnen het team en de omgang met de ouders. Maandelijks zal er in
kleine groepen worden gesproken over de ontwikkeling van de spelers maar ook de sfeer en
het gedrag binnen de teams.Elke eerste elftalspeler is vroeger begonnen bij de
Mini&#8217;s. De (nieuwe) instroom bij deze allerjongste groep boys en girls in Blue is
daarom heel belangrijk in zijn vorm omdat daar de basis gelegd wordt van de zogenaamde
voetbalpiramide binnen FC Trias. Daar worden de grondbeginselen aangeleerd en daarom
verdienen zij extra aandacht. De bestaande groep enthousiaste trainers (denk aan Willy,
Johan en Willem) krijgen daarom hulp van bijvoorbeeld Eric, Yassin en Frank Verheijen met
enkele spelers van de O19. Deze combinatie van jong en oud zal ongetwijfeld gaan
resulteren in nog meer rendement maar vooral ook nog meer voetbalplezier bij onze
Mini&#8217;s.Een jaarlijks terugkerend fenomeen is de indeling van de teams. Eric
benadrukte dat hij samen met de totale trainersstaf ook gedurende het seizoen de
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ontwikkeling van de individuele jeugdspeler in de gaten wil gaan houden. Dit zou kunnen
betekenen dat een spelertje tussentijds de overstap kan gaan maken naar een hoger team of
een paar keer per maand kan meetrainen met een hoger team of zelfs een andere
leeftijdscategorie. Anderzijds kan dit ook betekenen dat iemand die op zijn tandvlees loopt
juist wordt voorgelegd om het op een iets lager niveau te gaan proberen. Uiteraard zal dit
altijd in overleg met de ouders/verzorgers gebeuren.Begin maart zal er worden gestart met
een zogenaamde talentenschool. De deelname hieraan is volledig op vrijwillige basis, dus
zonder enkele verplichting en bovendien kosteloos. Nieuw is wel dat individuele spelers,
groepjes of een team hiervoor zullen worden uitgenodigd. Zo kan het zijn dat er een speciale
avond wordt georganiseerd met afwerkvormen voor spitsen of keepers waarbij de trainers
worden geassisteerd door spelers van de O19 of het eerste elftal.Eric sloot zijn enthousiaste
betoog af door nog weer eens te benadrukken dat we geduld moeten hebben. Niet alleen
om een heldere visie te vormen (waar willen we naar toe met z&#8217;n allen) maar
helemaal dat het opzetten van een gedegen jeugdplan gewoon veel tijd kost. Denk hierbij
aan een termijn van 5 tot 10 jaar. Belangrijk daarbij is dat men vertrouwen heeft in het kader
dat de plannen ontwikkelt, opzet en uitvoert. Eric maakte daarbij het mooie vergelijk met
een bolderkar met voorop de kartrekkers maar aan de achterkant de mensen die de boel
afremmen. Hij riep de aanwezigen op om hun grieven niet te uiten aan de bar maar vooral
de dialoog aan te gaan met het kader (trainers/leiders/commissie en in het bijzonder Eric
zelf) en daarmee te beginnen met het alsnog retourneren van de door hem uitgestuurde
enquête.Als je nog geen enquête hebt ontvangen klik dan hier om de enquête te
downloaden. Na het invullen kan de enquête ingeleverd worden bij de coördinator of bij Eric
zelf.
Instuif jeugd in voorjaarsvakantie
24-02-2019
In de voorjaarsvakantie houdt FC Trias een instuifmiddag voor jongens en meisjes tot en met
12 jaar. Op woensdag 6 maart worden op sportcomplex ’t Huitinkveld aan de Bataafseweg
talrijke spelvormen geoefend onder begeleiding van trainers en selectiespelers van FC Trias.
Zo kunnen jongens en meisjes op een leuke manier kennis maken met de sport en met de
club. Om grote leeftijdsverschillen te voorkomen is ervoor gekozen om te werken in blokken.
Van 13.30 tot 15 uur is het de beurt aan de leeftijdscategorie tot en met 9 jaar, van 15.30 tot
17 uur volgt de groep 10 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis en geheel vrijblijvend. Graag
vooraf aanmelden via mail bij Loek Heinne, l.heinne@outlook.com.

Vrijwilligers kijken terug op een mooie avond !
3-3-2019
De ingredienten waren simpel, maar doeltreffend: enthousiaste mensen, mooi
openingswoord van onze voorzitter, (soms moeilijke) vragen tijdens quiz, Antoine en Menno
achter de bar, goede spelleidster, terechte winnaars en een lange nazit met drankje en
hapje. Kortom alle onderdelen voor een meer dan geslaagde avond waren aanwezig tijdens
de jaarlijkste vrijwilligersavond zoals die op zaterdag 2 maart werd georganiseerd.Bart
bedankte (klik hier om het dankwoord te lezen) alle vrijwilligers voor hun tomeloze inzet en
benadrukte nog maar weer eens &#8220;zonder vrijwilligers geen voetbal&#8221; en
noemde daarbij een groot aantal werkzaamheden die er plaatsvinden voordat de wedstrijd
kan worden gespeeld en uiteindelijk met een mogelijk winst in de kantine kan worden
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beklonken.&nbsp;Onze quizleidster Francisca Klanderman had dit jaar de lat maar eens flink
hoog gelegd: Met 10 vragen over Bart, filmacteurs, verschillende beren, blauwe antwoorden
en (voor sommige) ingewikkelde muziekfragmenten werd het kaf van het koren gescheiden
en bleven er uiteindelijk een 7-tal echte winnaars over die de strijd in de finale aan gingen.
Jasper te Winkel, Roy Colstee en Ronald Ubbink gingen met de eer strijken op een avond
waarop iedereen met plezier op terug kan kijken.Klik op onderstaande foto voor meer
foto&#8217;s: Vrijwilligersavond 2019 (2 maart 2019)39 photos
Van de bestuurstafel (18)
14-3-2019
Via deze “Van de Bestuurstafel” houden we jullie graag op de hoogte van een aantal
besproken onderwerpen zoals die tijdens de onlangs gehouden algemene
bestuursvergadering (21 februari) aan de orde zijn geweest.Excuses voor de verlate
berichtgeving hieromtrent.&nbsp;Opening en mededelingenBezoek sportnota Gemeente
WinterswijkVanuit het dagelijks bestuur zijn Bart en Carolien op 7 februari j.l naar het
politieke forum van de Gemeente geweest.Tijdens dit politieke forum kwamen onderwerpen
aan de orde die direct en indirect richting gaan geven aan de Sportnota voor het komende
jaar. Om deze kaders voor het nieuwe sportbeleid samen te brengen waren de raads- en
commissieleden in combinatie met vertegenwoordigers uit het veld uitgenodigd.Convenant
GraafschapFC Trias heeft het nieuwe convenant met De Graafschap voor dit jaar
getekend.JeugdsportfondsElk kind moet de mogelijkheid krijgen om te sporten. Soms staan
door omstandigheden de financiën dit in de weg. Binnen de gemeente Winterswijk bestaat
de mogelijkheid voor kinderen, waarvan de ouders niet in staat zijn om de contributie van de
sportvereniging te betalen, om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het
jeugdsportfonds.Voor de specifieke normering en toewijzingscriteria kan men zich wenden
tot de gemeente Winterswijk.Walking FootballOp 5 maart a.s. is er bij Trias een vervolg
overleg over het opzetten van het Walking Football.Dit gaat in samenspraak met de
gemeente, Achterhoek in Beweging en 3 andere clubs te weten MEC, SC Meddo en FC
Winterswijk.Mochten er nog vrijwilligers zijn die interesse hebben in het opzetten en
assisteren van dit geheel dan kunnen zij zich wenden tot het bestuur.Deze activiteit zal
overdag plaatsvinden buiten de reguliere trainingstijden om. Verwachting is dat er 19 april
a.s. gestart zal worden bij FC Trias. Er zal dan gerouleerd worden per complex bij de
genoemde 4 verenigingen. Leeftijd is vanaf 55+ voor zowel heren als dames. Men hoeft
hiervoor geen lid te zijn van een van de genoemde verenigingen om deel te kunnen
nemen.Oefenavonden EHBO vereniging WinterswijkDe EHBO vereniging Winterswijk heeft
inmiddels een aantal goed verlopen oefenavonden op ons complex gehouden. Deze waren
zowel voor de leden van deze vereniging als voor de EHBO-ers van FC Trias. De laatste zal
zijn op 12 maart.Koningspelen 12 april as.Op 12 april zal er, naast de activiteiten bij
Jaspers, gebruik worden gemaakt van het complex van FC Trias door de groepen 7 en 8 van
de basisscholen.Wedstrijdsecretaris jeugdNa dit seizoen stopt tot onze grote spijt onze
huidige wedstrijdsecretaris Gordon van de Graaf.Helaas kan hij zijn vrijwilligerswerk in deze
functie niet meer combineren met zijn nieuwe loopbaanontwikkeling.Wij zijn dan ook
naarstig op zoek naar een man of vrouw die deze werkzaamheden over zou willen nemen.
Voor een volledig functieprofiel of vragen hieromtrent verwijs ik u door naar onze
vacaturebank of naar de bestuursleden Hans de Roos of Remco
Snaphaan.Jeugdcoördinatoren gezochtWij zijn tevens ook naarstig op zoek naar twee of het
liefst drie jeugdcoördinatoren. Door wat interne verschuivingen binnen onze vereniging zijn
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wij op zoek naar een coördinator voor de JO-15 en JO-19. Informatie kan ingewonnen
worden via het e-mailadres jeugdcommissie@fctrias.nl.Tevens zoeken we dringend naar
mensen die op zondag een aantal uren aanwezig willen zijn voor het thee schenken op de
zondag. Lijkt deze functie je wat, wellicht samen met iemand een duo- functie, kijk dan op
onze site naar de vacaturebank voor de betreffende profielschets.Heb je interesse, laat het
dan weten via vrijwilligerscommissie@fctrias.nl.OverigIn het kader van de AVG en om
uniformiteit in de berichtgeving te krijgen heeft het bestuur besloten dat alle verslagen en
berichten via de pr commissie moeten lopen. De emailadressen pr@fctrias.nl en websiteredactie@fctrias.nl kunnen hiervoor worden
gebruikt.Volgende bestuursvergadering woensdag 20 maart 2019.Met vriendelijke
groet,Carolien SteintjesSecretaris FC Triassecretariaat@fctrias.nl&nbsp;
START TALENTENSCHOLING
20-3-2019
Afgelopen vrijdag is er onder leiding van onze Hoofd Jeugdopleiding (HJO) Eric van Zutphen
een start gemaakt met de talentenscholing. Daarvoor waren alle 1e en 2e teams van de O8O9-O10-O11-O12-O13 uitgenodigd.Van 17:30 tot 18:30 uur werd het spits afgebeten door
de O8-O9-O10 teams die onder deskundige begeleiding van een aantal Trias-selectietrainers
en assistenten van de JO15-1 een 5-tal pass- en techniekoefeningen kregen voorgeschoteld.
Met veel fanatisme en enthousiasme vloog het uur voorbij.Daarna was het tot 19:30 uur de
beurt aan de O11-O12-O13 teams en hier was ook de gedrevenheid en fanatisme te zien
waarmee de spelers de oefenstof tot zich namen.Dus een mooie start van deze serie extra
trainingen die ook nog worden gehouden op:22 maart 05 april en 12 april 10 mei en 17 mei
07 juni en 14 juni
Gerrit (G.J.D.) Vreman overleden
27-3-2019
Onlangs ontvingen wij het droevige bericht dat ons gewaardeerd lid Gerrit (G.J.D.)
Vreman op 81-jarige leeftijd is overleden.Gerrit werd in augustus 1956 lid van onze
vereniging en was na zelf jarenlang te hebben gevoetbald vervolgens actief als leider en
grensrechter van diverse senioren elftallen. Na zijn sportieve carrière was hij nog tot vorige
week te vinden op &#8217;t Huitinkveld waar hij de wedstrijden van ons eerste elftal
nauwgezet volgde.Wij wensen familie, vrienden en andere betrokkenen heel veel sterkte bij
het verwerken van het zware verlies.Bestuur, leden en vrijwilligers FC Trias
Start (19 april) OldStars Walking Football in Winterswijk
1-4-2019
Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te leren. Bewegen, meedoen en
ontmoeten, dat zijn de basisprincipes van het Walking Football; een voetbalvorm voor ± 60
plussers die nog lekker actief bezig willen zijn. Zes tegen zes, zonder keepers, op een klein
veld rustig een balletje trappen. Er wordt niet gerend en buiten spel bestaat niet. In
Winterswijk starten de voetbalclubs nu ook met Walking Football. Een training start met een
kopje koffie of thee, gevolgd door de warming-up en een wedstrijdje Walking Football. We
eindigen met een ‘derde’ helft. Zowel heren als dames zijn welkom!Ook meedoen?Kom dan
vrijblijvend een paar keer gratis meetrainen. Iedereen kan meedoen, spelers bepalen zelf
hun grens en niets is verplicht. Je hoeft geen lid of oud-voetballer te zijn van één van de
clubs! Trek makkelijke kleding en schoeisel aan (voetbal, wandel, hockey of gymschoenen)
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en ervaar hoe intensief het spelletje kan zijn. Vrijdagmorgen 19 april om 10.00 uur is de
officiële aftrap “OldStars Winterswijk”. Je bent van harte welkom op sportcomplex ‘t
Huitinkveld aan de Bataafseweg 2a (FC Trias) om mee te doen. De volgende trainingen zijn
op 26 april bij FC Winterswijk, op 3 mei bij VV MEC en op 10 mei bij SC Meddo.Bij de officiële
aftrap staat om 10.00 uur de koffie klaar en is er een korte uitleg in de kantine, rond 10.30
uur start de training olv. OldStars trainer Peter Jansen. De andere trainingen beginnen
eveneens om 10.00 uur met koffie! Aanmelden is niet verplicht, maar is wel prettig voor de
organisatie en kan door een e-mail te sturen naar actief@winterswijk.nlKom meedoen en
breng gerust iemand mee!OldStars is een initiatief van Eredivisie, het Nationaal
Ouderenfonds en de Vriendenloterij en is al in veel gemeenten in Nederland actief. Menzis,
Rabobank Graafschap en Betaald Voetbal De Graafschap hebben nu de handen
ineengeslagen om Walking Football in de Achterhoek mogelijk te maken onder de naam
OldStars Achterhoek. Dit om 60-plussers te stimuleren tot bewegen, mee te doen en met
elkaar in contact te brengen. Zij worden hierbij ondersteund door Achterhoek in Beweging
en het Nationaal Ouderenfonds.

Trias-vrouwen trots op Hofleverancier Timmermans & Mulder!
4-4-2019

Timmermans &amp; Mulder is al jaren de zeer gewaardeerde shirtsponsor FC Trias vrouwen
1 . De speelsters en het begeleidingsteam waren er dan ook als de kippen bij om Dennis te
Kortschot en medewerkers te feliciteren met de benoeming tot Hofleverancier.Timmermans
&amp; Mulder is inmiddels een begrip in de regio, met een prominente en niet weg te
denken plaats in het winkelaanbod van Winterswijk. Timmermans &amp; Mulder
onderscheidt zich al meer dan 125 jaar door een hoge kwaliteit en service. Een bedrijf waar
Winterswijk trots op is.Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan heeft de huidige eigenaar
in het jubileumjaar (2017) een verzoek ingediend om in aanmerking te mogen komen voor
het predicaat Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier. Dat verzoek is onlangs door de
Koning gehonoreerd. Hier gaat een lange procedure aan vooraf.HofleverancierOp dit
moment zijn ruim 400 Nederlandse bedrijven gerechtigd het Koninklijk Wapen en de titel Bij
Koninklijke Beschikking Hofleverancier te voeren. De Koning kan dit recht toekennen aan
kleine en middelgrote ondernemingen die een belangrijke plaats innemen in de regio en
daarnaast 100, 125 (of een veelvoud van 25) jaar bestaan. Deze bedrijven moeten minimaal
honderd jaar bestaan. Ook moeten zij zich onderscheiden door kwaliteit, soliditeit en
continuïteit.
Geslaagde aftrap Oldstars walking football
19-4-2019

Op vrijdagochtend 19 april was de eerste bijeenkomst in het kader van Oldstars walking
football op ons &#8217;t Huitinkveld. Het formele gedeelte werd afgetrapt door Elvira
Schepers, wethouder sport van de gemeente Winterswijk, die daarbij benadrukte dat,
ongeacht de leeftijd, het belangrijk is om in beweging te blijven. Daarna was het woord aan
trainer Peter Jansen die aangaf dat plezier voor op moest staan, dat men niet geblesseerd
moest raken en de belangrijkste spelregel: wandelen, want het is niet voor niets walking
football.Op het veld was de ban snel gebroken: De bal ging over en weer waarbij bleek dat
ongeacht leeftijd en geslacht, ook bij de techniek-oefeningen, de bal nog makkelijk rond
ging. Na een korte drinkpauze werd de training natuurlijk afgesloten met een partijspel waar
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nog maar weer eens duidelijk werd dat balgevoel niet verdwijnt, want de mooiste passes
werden gegeven. Na afloop ging iedereen stralend het veld af en onder het genot van een
kopje koffie werden de volgende trainingsdata besproken: 26 april bij FC Winterswijk, op 3
mei bij VV MEC en op 10 mei bij SC Meddo elke keer om 10:00 uur.Klik hier voor meer
achtergrondinformatie over het Oldstars Walking Football in Winterswijk.
JAKO, Sport2000 en FC Trias verlengen samenwerking
24-4-2019

Het is al weer vijf jaar geleden dat we na langdurige voorbereidingen een nieuw
wedstrijdtenue hebben gekozen.Naast het ontwerp moesten we ook op zoek naar een
fabrikant en een leverancier van het tenue. Uiteindelijk hebben we destijds de keus gemaakt
voor JAKO dat geleverd wordt via Leugemors Sport 2000.&nbsp;Omdat het contract afliep,
heeft het bestuur samen met de kledingcommissie zich gebogen over zowel de fabrikant
(denk aan de kwaliteit, keuze-mogelijkheden en leverbetrouwbaarheid) en de leverancier
(leveringen en afhandeling klachten). Deze ervaringen waren positief waardoor men besloot
om de onderhandelingen met de bestaande fabrikant en leverancier te starten en niet over
te stappen op een ander merk.Onlangs zijn deze onderhandelingen positief afgerond met
louter enthousiaste betrokkenen. &#8220;We kijken terug op een prima samenwerking met
Leugemors Sport 2000 en we zijn als kledingcommissie erg blij dat we die samenwerking
voort kunnen zetten&#8221;, aldus Hans Dulfer, voorzitter kledingcommissie. &#8220;We
zijn verheugd dat FC Trias ook de komende 5 jaar weer in onze mooie JAKO-tenues blijft
spelen&#8221;, vult Paul van Leeuwen van JAKO snel aan.Ook Emiel de Vries is in zijn
nopjes: &#8220;Jullie wedstrijdtenue blijft mooi, maar ook de keuzes die jullie maken bij de
rest van de kleding (bijv. trainingstenues en presentatiepakken uit de Jako Champline) vind
ik fantastisch&#8221;.
REMINDER: Samenwerking met Horen & Zien Winterswijk
25-4-2019

Schaf je een nieuwe bril, contactlezen of 1 van de andere producten uit het assortiment van
Horen &amp; Zien aan? Denk dan ook aan FC Trias!Als je bij de aanschaf aangeeft dat je van
FC Trias bent en/of FC Trias een warm hart toedraagt, dan wordt 5% van jouw
aanschafwaarde overgemaakt naar FC Trias! Een welkome bron van inkomsten voor onze
club!Deze actie geldt tot nader bericht.
50 jaar Vrouwenvoetbal FC Trias
8-5-2019

Volgend jaar is het 50 jaar geleden dat de voetbalvereniging Ratum startte met
vrouwenvoetbal. Niet lang daarna volgde Sportclub Kotten. Beide clubs zijn in 2002, samen
met Fortuna, opgegaan in FC Trias.Het bestuur en de vrouwen- en meidencommissie van FC
Trias willen dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. Gezocht worden leden en exleden (van Ratum, Kotten en Fortuna) voor een te vormen jubileumcommissie. Deze
commissie wordt gevraagd plannen en ideeën te ontwikkelen voor de viering van het
jubileum en een bijdrage te leveren aan de organisatie ervan.Belangstellenden kunnen zich
tot 1 juni a.s. via de mail melden bij Henk Korten (henkkorten@planet.nl ).
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Wederom fantastische Rabo Kids Cup
22-5-2019

Alle kinderen van de groepen 2,3 en 4 van het Winterswijkse basisonderwijs kunnen weer
terugkijken op een geweldige, zonnige Rabo Kids Cup zoals wij die op woensdag 22 mei 2019
organiseerden. Al vroeg in de ochtend zijn zo’n twintig vrijwilligers aan de slag gegaan om de
9 speelvelden en de extra fietsenstalling gereed te maken. Stef zorgde er voor dat zijn
‘fotostudio’ helemaal in gereedheid was. Kortom: we waren er klaar voor!Om 15:00 uur
werd voor de eerste keer het fluitsignaal gegeven voor de start van de vele wedstrijdjes. De
wedstrijden werden o.a. begeleid door personeel van de sponsor, de Rabobank en
studenten van het Graafschap College. Iedereen genoot volop, zowel in als langs het veld. De
spelers werden enthousiast toegejuicht door vele vaders, moeders, opa’s en oma’s die
samen zorgden voor een mooie sfeer op ’t Huitinkveld.Tussen de wedstrijden door werden
de teams op de foto gezet door Stef Meeusen en Wim Woestenesch, een extra bedankje
voor beide heren is zeker op z&#8217;n plaats! Wij gaan er van uit dat alle deelnemers en
toeschouwers net zo genoten hebben als de organisatie. Grote dank gaat uit naar alle
vrijwilligers die, op welke manier dan ook, mee hebben geholpen om van de Rabo Kids Cup
2019 weer een geweldig succes te maken!Klik op onderstaande foto/link om de
teamfoto&#8217;s te bekijken: &nbsp; cURL error 28: Operation timed out after 10003
milliseconds with 0 bytes received Klik op onderstaande foto/link voor wat
sfeerfoto&#8217;s Rabo Kids Cup 2019 sfeerfoto&#039;s (22 mei 2019)44 photos Ook RTV
Slingeland was aanwezig en zij maakten de volgende reportage:
Huisregels en gedragcodes
24-5-2019

Iedereen binnen de voetbalwereld heeft te maken met waarden en normen. En zeker ook
met fair play.Hoe gaan we met elkaar om, welke spelregels “hanteren” we binnen en buiten
het veld, hoe proberen we problemen binnen de club op te lossen en zo kunnen we nog wel
even doorgaan.Toch blijven waarden en normen voor velen een wat ongrijpbaar fenomeen.
Wat bedoelen we er nu precies mee. En nog belangrijker: hoe vertaal je dat naar de
dagelijkse voetbalpraktijk. Want daar gaat het toch allemaal om.Deze Gedragscode probeert
hierop een antwoord te geven. Het is in feite een stukje &#8220;gereedschap&#8221; voor
verenigingen. Daarbij hebben we het bestaande Gedragsconvenant van de KNVB als
uitgangspunt genomen. Klik hier om ze te lezen.Als we gezamenlijk actie ondernemen komt
het doel wat dichterbij: een voetbalwereld waar het voor iedereen goed vertoeven is. Nu en
in de toekomst.Algemeen Bestuur Voetbalvereniging FC Trias
Meiden FC Trias naar finale Olypic Moves!
24-5-2019

Het schoolteam van het Gerrit Komrij College (GKC) heeft zich geplaatst voor de landelijke
finale van Olympic Moves die op 7 juni wordt gespeeld op Papendal. In de voorrondes werd
overtuigend afgerekend met andere schoolteams uit de regio. FC Trias is met 12 van 14
speelsters hofleverancier van het GKC-team. Meiden, veel succes op 7 juni!
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1 en 2 juni Grenshoppers meiden- en vrouwentoernooi FC Trias
24-5-2019

Op 1 en 2 juni 2019 organiseert FC Trias voor de 26ste keer het jaarlijkse meiden- en
vrouwentoernooi. Aan het toernooi nemen dit jaar 50 teams mee, deze komen uit
verschillende delen van het land (o.a. Heerenveen, Deventer, Almelo) en Duitsland. Teams
komen graag terug vanwege de “interlands”, de strakke organisatie en de gemoedelijke
sfeer die FC Trias eigen is. Het eerste vrouwenteam van FC Trias verdedigt op zondag 2 juni
de Grenshoppers Cup, een forse beker die beschikbaar is gesteld door de gemeenten in de
regio Achterhoek en de Kreis Borken.Op beide toernooidagen wordt er gespeeld tussen 10
en 15 uur.Zaterdag 1 juni: MO9/MO11/MO13Zondag 2 juni: MO15/MO19/Vrouwen
Informatie-avond Rinus trainingsapp KNVB
1-6-2019

Dagelijks staan onze trainers op het veld. Van enthousiaste ouders tot gediplomeerde
oefenmeesters.Zij maken voetbal voor de FC Trias jeugd mogelijk en staan aan de basis van
de ontwikkeling van onze nieuwe voetbalsterren.De KNVB biedt speciaal voor deze trainers
een nieuw online platform: Rinus.Met de tool op KNVB Assist en de bijbehorende mobiele
app hebben trainers op elk moment van de dag toegang tot honderden oefeningen en kanten-klare trainingsschema’s en kunnen zij inspiratie opdoen om jeugdvoetballers optimaal te
laten genieten van wat zij het liefste doen: voetballen.Alle oefeningen, trainingen en
meerweekse programma&#8217;s zijn ontwikkeld vanuit de voetbalvisie die de KNVB
omarmt: met plezier beter leren voetballen.Je kunt op Rinus terecht voor al jouw
voetbaluitdagingen.Of je nu voor het eerst een team gaat coachen of begeleiden, of al in het
bezit bent van een KNVB-diploma.Namens onze HJO &amp; het jeugdbestuur willen we alle
trainers van de JO19 t/m JO8 en mini’s, jeugd(technische)coördinatoren, verantwoordelijken
voor het jeugdvoetbal en andere belangstellenden uitnodigen voor een presentatie over dit
platform.De avond zal worden gehouden op woensdag 12 juni aanstaande en duurt van
18:15 uur tot circa 21:00 uur. Aanmelden kan tot 8 juni op het e-mailadres
fctriasjtc@gmail.com onder vermelding van naam en rol.Verdere informatie vinden jullie in
de bijlage. Klik hier om deze te openen.Om alle trainers in staat te stellen om op deze avond
aanwezig te zijn hebben we besloten dat er op 12 juni NIET getraind mag worden.&nbsp;
Geweldig jeugdkamp voor de JO7 t/m JO13.
15-6-2019

In het weekend van 15 en 16 juni was er voor onze pupillen (JO7 t/m JO13) het jaarlijkse
jeugdkamp. Het kamp begon op vrijdagavond voor de JO12/O13 die, nadat ze de tenten
hadden ingeruimd, gingen zwemmen op het Marveld in Groenlo. De avond/nacht werd
afgesloten met het levend Cluedo.Na een, voor velen korte nacht, en een goed ontbijt werd
er gestart met een zeskamp en werd er volop genoten van de buikschuifbaan. Na de middag
sloten de JO7 t/m JO11 aan die natuurlijk eerst hun slaap-(of wakkerlig?)plek inrichten.
&#8217;s Middags speelden de JO12/JO13 o.a. een voetbaltoernooi, starte de JO10/JO11
met hun zeskamp terwijl de allerjongsten naar Megapret gingen.&#8217;s Avonds wederom
een vol programma: de JO12/13 ging aan de Taekwondo en in de klimwand gelijktijdig lag de
JO10/11 in het water en was er een zeskamp voor de jongsten. Uiteraard was er in het
donker passende afsluiting van een griezel-, geluiden en smokkelspel.De zondagochtend
werd door de JO12/13 met een levend Stratego en de jongsten met een voetbaltoernooi
afgesloten. Rond de middag ging iedereen moe maar voldaan naar huis waarbij terug kon
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worden gekeken op een geweldig jeugdkamp.Graag willen we iedereen, maar in het
bijzonder de activiteitencommissie, hartelijke danken voor de organisatie van, wederom,
een fantastisch jeugdkamp.Klik op onderstaande foto/link om wat sfeerfoto&#8217;s te
bekijken: Jeugdkamp 2019 (15 &amp; 16 juni 2019)23 photos
Noa Meerdink en Niek Lammers ronden trainerscursus succesvol af
20-6-2019
In de maanden februari, maart, april en mei heeft er bij FC Trias de trainingscursus
“Juniorentrainer” plaatsgevonden die door de KNVB georganiseerd werd.18 Deelnemers uit
de provincie Gelderland (Van Apeldoorn tot aan Varsseveld) zijn aan deze cursus begonnen
om in 10 avonden de fijne kneepjes van het trainersvak met betrekking tot de junioren (O15
t/m O19) te leren van de enthousiaste leermeester, Fethi Ozerdogan.Uiteindelijk hebben 13
trainers het diploma gehaald en daar mogen de verenigingen van de deelnemers erg trots op
zijn!Namens FC Trias hebben Niek Lammers en Noa Meerdink deelgenomen en ook zij
hebben hun diploma gehaald. Van harte gefeliciteerd! We hopen nog vele jaren van jullie
trainerscapaciteiten gebruik te maken.Verder willen wij de trainers en leiders van de teams
die als “proefkonijnen” hebben gediend hartelijk danken voor hun prettige samenwerking,
ook namens de cursisten en de opleider van de KNVB.&nbsp;Noa Meerdink – Ass. trainsters
JO13-1 over haar deelname aan de KNVB-cursus “Juniorentrainer”:“Allereerst ben ik heel blij
met het behalen van dit diploma. Als enige meisje tussen allemaal mannen heb ik 10
bijeenkomsten lang veel geleerd.Fethi was een fijne docent die oog had voor iedereen, Nu
op naar het volgende seizoen wanneer ik de eindverantwoording krijg over JO13-2G. Ik ben
er helemaal klaar voor met mijn diploma op zak!”&nbsp;Niek Lammers – Trainer JO17-2 over
zijn deelname aan de KNVB-cursus “Juniorentrainer”:“Ik was zeer enthousiast toen FC Trias
mij vroeg om deze cursus te gaan doen.Thuis eerst even gekeken wat het allemaal precies
inhield en toen dacht ik: Dit is misschien wel wat voor mij. Want je bent immer nooit te oud
om te leren. Het leek me ook een mooie stap om te kijken hoever ik met het trainersvak kan
komen.De cursus was zeer interessant. We begonnen met 18 trainers, een leuke en
gevarieerde groep. Van veel ervaring tot bijna niks. En ik had het geluk om tegelijk met
iemand van FC Trias de cursus te mogen volgen. En dat de cursus bij FC Trias werd gehouden
was eveneens een pluspunt.Bij de opleiding zat elke avond ook een praktijkgedeelte. Daar
werd altijd een team voor uitgekozen en ik vond het mooi dat er altijd een team klaar stond
om ons bij te staan bij de opleiding.”Spelers en trainers van de JO15-2 en 3 en JO17-1 en 2
en JO19-02 en 03 hartelijk dank voor jullie bereidwilligheid om ons te helpen.In de cursus
leerde ik anders naar het voetbal te kijken. Wat mag je van de verschillende
leeftijdscategorieën verwachten. En wat moet je ze per leeftijdscategorie leren? Wat gaat er
goed en wat gaat er verkeerd en hoe pas ik mijn trainingen er op aan? Wat ik wel interessant
vond, is dat er laatst bij FC Trias de Rinus-app werd gepresenteerd en uitgelegd, omdat er bij
de cursus ook veel met deze app werd gewerkt. Dan denk je wel dat FC Trias goed bezig is
met het opleiden van trainers.Het coachen van een wedstrijd is nu ook anders voor mij
geworden. En de kijk er op. Voeren ze de taken uit die je voor de wedstrijd hebt
afgesproken? Wat gaat er goed en wat kan er verbeterd worden? In de rust weer bespreken.
En na de wedstrijd weer analyseren en dan altijd positief afsluiten. Positiviteit motiveert om
nog harder te trainen. Je bent aan het trainen, niet voor het succes maar voor de opleiding
om alles uit een speler te halen. Als dat lukt, komt succes vanzelf.Al met al een aanrader.
Leerzaam en veel nieuwe mensen leren kennen. Bedankt!”&nbsp;
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Zomerse versie van het HSF toernooi
22-6-2019
In het weekend van 22 en 23 juni organiseerde FC Trias, evenals voorgaande jaren, het HSF
Logistics Pupillen Tournament voor de jeugd JO8 t/m JO13 teams. Mede door de geweldige
omstandigheden werd het weer een geweldig toernooi.Bij de meeste verenigingen zijn de
selectieteams voor het komende seizoen bekend. Dit toernooi blijft daarom een goed
moment om in de nieuwe samenstelling een aantal wedstrijden te spelen en zo aan elkaar te
wennen. De deelnemende teams waren o.a. AZSV, Spcl. Neede, Concordia Wehl, Rood-Zwart
Delden en uit Duitsland o.a. DJK 97/30 Lowick en Vreden en uiteraard ontbrak het
organiserende FC Trias ook niet.Het toernooi zorgde weer voor een mooie (internationale)
sfeer op &#8217;t Huitinkveld. Spelers wilden zich uiteraard laten gelden bij hun nieuwe
trainer en gingen volop de strijd aan om de bekers, maar vooral de eer. Grote dank gaat uit
naar aan de naamgever (en sponsor) HSF Logistics van het toernooi maar zeker ook naar de
toernooileiding (Remco Snaphaan en Marleen van de Graaf), onze kantinemedewerkers,
EHBO, hosting en de scheidsrechters. Samen met de spelers, trainers en leiders zorgden zij
er weer voor dat het een geweldig toernooi werd.Klik hier om alle eindstanden te bekijken,
waar je bijvoorbeeld ziet dat DJK 97/30 Lowick zowel bij de Onder-8 als de Onder-10
wonnen, dus met twee bekers naar Duitsland teruggingen en het O13-toernooi een prooi
werd voor Spcl. Lochem waarbij zowel de O13-1 als de O13-2
zegevierde.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Klik op onderstaande foto/link om nog meer foto&#8217;s
te bekijken: HSF toernooi (22/23 juni 2019)85 photos
Zomervoetbal bij FC Trias
27-6-2019
Na het succes van vorig jaar kan de Winterswijkse jeugd ook dit jaar in de zomervakantie
voetballen bij FC Trias. Hoewel &#8217;t Huitinkveld in de periode van 1 juli t/m 11 augustus
gesloten is, hebben we weer een aantal toezichthouders bereid gevonden om een oogje in
het zeil te houden op de maandag- en woensdagavonden in bovengenoemde periode. Op
deze manier kan de Winterswijkse jeugd tijdens de zomerstop toch twee avonden per week
een balletje trappen.Het complex is van 18.00 uur tot 21.30 uur geopend op de (maan- en
woens-) dagen 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 en 31 juli en op 5 en 7 augustus. Op andere
dagen en tijden is het complex gesloten.De spelregels zijn als volgt:Er mag alleen op de
kunstgrasvelden gespeeld worden en de kunstgrasvelden mogen alleen op voetbalschoenen
betreden worden.Het gebouw is gesloten dus drinken dient men zelf mee te nemen. Eten en
drinken op de velden is niet toegestaan, daarbuiten wel.Roken en het gebruik van alcohol is
niet toegestaan.Goals staan op het veld maar ballen moeten de kinderen zelf
meenemen.Groot en klein moet tegelijkertijd kunnen voetballen op hetzelfde veld dus houd
rekening met elkaar.Voordat het complex &#8217;s avonds weer afgesloten wordt, wordt
het afval gezamenlijk opgeruimd.We vragen iedereen om met respect met elkaar maar ook
met de accommodatie om te gaan.Tijdens de openstelling is dus toezicht aanwezig maar het
voetballen gebeurt op eigen risico.Wij wensen iedereen veel voetbalplezier!&nbsp;
Ondanks warmte een fantastische GFL CUP
30-6-2019
Na de succesvolle Rabo Kids Cup, Dames- en meisjestoernooi, Plus Super Cup en het HSFtoernooi sloten wij het voetbalseizoen af met een geweldig evenement: De GFL Euregio CUP.
Het internationale toernooi vond plaats op zaterdag 29 en zondag 30 juni waarbij ondanks
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de subtropische omstandigheden geweldig werd gevoetbald.&nbsp;Het werd samen met
GFL Soccer Enterprises georganiseerd met o.a. jeugdteams van Duitse Bundesliga clubs. GFL
is de kartrekker achter Amerikaanse voetbalkampen die een aantal jeugdigen had
uitgenodigd voor een 12-daagse voetbalreis door Europa. Naast het toernooi op ons
&#8217;t Huitinkveld hadden de GFL soccer teams ook al gespeeld in Berlijn en
Rome.&nbsp;Op de zaterdag gingen de grootste bekers naar Hombrucher SV (nabij
Dortmund) bij de Onder-13 terwijl onze eigen Onder-15 won van de profi&#8217;s van RotWeiss Essen U14. Zondag won Fortuna Düsseldorf overtuigend bij de Onder-16 en
zegevierden de Amerikanen bij de Onder-17. Grote complimenten waren er van de GFLorganisatie voor de vele vrijwilligers die hadden geholpen om van het toernooi een
fantatische happening te maken.Klik op onderstaande foto/link om nog meer foto&#8217;s
te bekijken: GFL-Cup (29-30 juni 2019)67 photos
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