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Jaarverslag FC Trias, seizoen 2019-2020 

 

Het is mij –Carolien Steintjes- als secretaris een genoegen om u namens het Algemeen 

Bestuur van FC Trias het jaarverslag 2019-2020 –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 2019-2020 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 2020-2021 

 

 

OVM en KHK prijken ook komende 5 jaar op shirts jeugdteams FC Trias 

12-07-2019 

OVM Onderlinge Verzekeringen en KHK Winterswijk zijn inmiddels vertrouwde 

namen op de shirts van alle jeugdteams van FC Trias. De sponsorcommissie van FC 

Trias is erin geslaagd dit beeld voor de komende 5 jaar te continueren. Beide bedrijven 

hebben in juli j.l. hun handtekening gezet onder vernieuwde overeenkomsten.‘De 

jeugd heeft de toekomst, daarom vinden wij het erg belangrijk om onze naam te 

verbinden aan de gehele jeugdafdeling en niet aan 1 team of leeftijdscategorie. Ook 

sluit de regionale uitstraling van FC Trias goed aan bij de doelstellingen van onze 

organisatie’, zegt Noud Smit namens OVM. ‘Als KHK sluiten wij ons daar voor de 

volle 100% bij aan’, aldus Johnny Klanderman. KHK zal de komende 5 jaar ook het 

bedrukken van alle tenues van de vereniging blijven verzorgen. ‘De weg die FC Trias 

in is geslagen om de jeugdafdeling naar een hoger niveau te brengen geeft aan dat de 

jeugd een belangrijke plek inneemt binnen de vereniging. Op deze manier kunnen ook 

wij daar ons steentje aan bijdragen’, aldus de beide heren.Ook de sponsorcommissie is 

erg in haar nopjes met de toezeggingen van beide partijen. Frank Kremer, voorzitter 

sponsorcommissie, hierover: ‘Op het moment dat wij een sponsor opnieuw vijf jaar 

kunnen binden aan de vereniging is dat altijd erg fijn en ervaren wij dat als een 

positief signaal voor de hele vereniging.’ Naast het verlengen van de overeenkomsten 

met OVM en KHK heeft de sponsorcommissie nog meer goed nieuws. ‘De 

overeenkomsten met veel van onze andere shirtsponsoren liepen ook af. We kunnen 

nu al melden dat we met een aantal bestaande sponsoren een verlenging 

overeengekomen zijn en ook een nieuwe shirtsponsor hebben kunnen aantrekken.’, 

sluit Frank namens de commissie af. 
 

 

KNVB: FC Trias VR 1 en H1 blijven spelen in dezelfde poules 

15-07-2019 

Op maandag 15 juli heeft de KNVB de (voorlopige) indeling bekend gemaakt voor 

ons eerste elftal. Zoals verwacht zal het ook komend seizoen uitkomen in de 3e Klasse 

C. Naast o.a. het kampioenschap van MASV, de degradatie van Genderingen, Vios 

Beltrum en MVR moest de KNVB op zoek naar maar liefst 6 nieuwe tegenstanders 

want ook sv Grol had aangevraagd om uit te mogen komen in een zogenaamde 
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Twentse klasse. De nieuwe tegenstanders zijn geworden: DVV, HC ‘03, SC Lochem, 

SC Brummen vervallen komt nu, op eigen verzoek, uit in 3B, Witkampers en FC 

Montferland (fusieclub ontstaan uit Zeddam en St. Joris)In alfabetische volgorde ziet 

de 3e Klasse C er als volgt uit:DVV (Duiven)DoetinchemFC TriasHC’03 

(Drempt)OBW (Zevenaar)Pax (Hengelo GLD)RuurloSC RhedenSC LochemSC 

Brummen vervallen en komt nu uit in 3BVVG’25 (Gaanderen)VVO 

(Rozendaal)Witkampers (Laren)FC Montferland (Zeddam)Gelijktijdig werd ook de 

indeling voor vrouwen 1 bekend. Zij komen, net als afgelopen seizoen, weer uit in de 

2e Klasse H. De indeling ziet er voor de vrouwen als volgt uit:ATC ‘65 VR1 (Hengelo 

OV)FC Trias VR1GVV Eilermark VR1 (Enschede)Longa ‘30 VR1 

(Lichtenvoorde)OSC VR1 (Oosterhout)Raalte VR1SDOUC VR1 

(Ulft)Oeken/Brummen VR1SC Westervoort/AVW ‘66 VR1Trekvogels VR2 

(Nijmegen)VDZ VR2 (Arnhem)Varsseveld VR1De zogenaamde nummering van de 

poule en daarmee het programma wordt pas in een later stadium bekend gemaakt. 

Eind juli volgt de bekendmaking van het bekerprogramma waarmee het formele 

gedeelte van het nieuwe seizoen in het eerste weekend van september wordt afgetrapt. 

Uiteindelijk start de reguliere competitie in het weekend van 22 september. 

 

Nieuwe JAKO trainingsset FC Trias 

19-07-2019 

Na de geslaagde actie van twee jaar geleden is onze kledingcommissie er in 

samenwerking met Sport2000 Leugemors opnieuw in geslaagd een actie op te zetten 

voor een nieuwe trainingsset van ons kledingmerk Jako.De complete trainingsset, 

bestaande uit een oranje shirt met logo van FC Trias, een donkerblauwe korte broek en 

bijpassende sokken, kan voor de gereduceerde prijs van € 30,- bij Sport2000 

Leugemors besteld worden.Natuurlijk kun je de set tegen een meerprijs verder 

personaliseren met een bedrukking naar keuze, d.w.z. naam, rugnummer, een nummer 

of initialen op de borst of de broek.Wat zou het mooi zijn als we in het nieuwe seizoen 

alle leden in dit fraaie tenue zien trainen! Vanaf 12 augustus kun je de nieuwe set 

passen en bestellen. De actie loopt tot 12 september 2019. 

 

Scorebord na jarenlange trouwe dienst vervangen 

25-08-2019 

Na jarenlange trouwe dienst is tijdens de zomerstop het scorebord van het hoofdveld 

vervangen. Het bord (met gloeilampen) was in de jaren ‘70 gemaakt door de 

technische dienst van de Philips in Doetinchem en geschonken aan de Graafschap. 

Nadat er in de Vijverberg een nieuwe kwam kreeg de oude een tweede leven op 

Zwanenberg om vervolgens in 2008 mee te verhuizen naar ‘t Huivinkveld. Vele 

kampioensteam werden met het scorebord op de achtergrond gefotografeerd zo ook, in 

het voorjaar van 2008, de A2 dat onder leiding stond van Tonny Neerhof en Jan 

Hollink.Voordat de nieuwe kon worden geplaatst moest natuurlijk de oude, zware, 

weg worden gehaald. Een mooie klus voor onze enthousiaste vrijwilligers die samen 

met een kraan van Sjoerd Frielink netjes het oude scorebord verwijderden.Vervolgens 

werd samen met de leverancier Scoretec uit Neede (zie http://www.scoretechniek.nl ) 

de nieuwe geplaatst op de bestaande metalen constructie. Wanneer er geen wedstrijden 

zijn wordt automatisch de actuele tijd getoond en uiteraard is er een eenvoudige 

afstandbediening bij zodat het scorebord door iedereen kan worden bediend. Nu maar 

hopen dat er veel (door onze eigen teams) wordt gescoord ! 
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Walking Football vanaf 4 oktober weer op Huitinkveld 

09-09-2019 

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 zijn de voetbalclubs ook weer gestart 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?Op 6 september is het Oldstars 

(Walking Football) team weer begonnen bij FC Winterswijk waarna in oktober 

(vrijdagen 4, 11, 18 en 25 oktober) er gevoetbald wordt op ons ‘t Huitinkveld.  De 

aanvang is om 10.00 uur. De kosten zijn 10 euro per maand. Dit is inclusief koffie en 

thee in eerste tot en met de derde helft. De trainer is Peter Jansen uit Vorden, hij zal 

met enige regelmaat vervangen worden door Laurens Elferink uit Lichtenvoorde. Alle 

trainingen beginnen 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.nlOldStars 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. 

 

 

Laatste bekerwedstrijd Fc Trias VR1 

17-09-2019 

Grol VR1 - FC Trias VR1Afgelopen zondag (15/9) was de laatste van 3 

bekerwedstrijden voor FC Trias VR1. Na een gelijkspel (0-0) tegen Hoeve Vooruit en 

winst tegen Longa (2-3) moest er zondag gewonnen worden om nog kans te maken op 

de volgende ronde van de bekercompetitie. Want zowel Hoeve Vooruit als FC Trias 

hebben tot nu toe 4 punten behaald, Hoeve Vooruit heeft met +4 echter een beter 

doelsaldo dan de vrouwen van Trias (+1). Dit maakt dat FC Trias afhankelijk is van de 

uitslag van de wedstrijd Longa - Hoeve Vooruit. Mochten zij verliezen of gelijk 

spelen, dan is FC Trias bij winst zeker van een plek in de volgende ronde. Bij winst 

van beide partijen moet FC Trias veel scoren om boven Hoeve Vooruit te eindigen. 

FC Trias wist dus wat : winnen met veel hen te wachten stond: veel doelpunten 

maken!Na het fluitsignaal van de scheidsrechter begon FC Trias sterk aan de 

wedstrijd. Joyce hield zich strak aan het plan en scoorde al na 6 minuten de 0-1. Dit 

beloofde wat voor de rest van de wedstrijd. Na de 0-1 liet FC Trias het een beetje 

lopen. Geen druk, veel foute passes en hierdoor kon Grol af en toe in de counter 

dichtbij het doel van FC Trias komen. Door dom balverlies van FC Trias wist Grol de 

1-1 te scoren. Na deze goal leek FC Trias zich te beseffen dat deze wedstrijd niet 

zomaar gewonnen was en begon weer te voetballen. Aan het einde van de 1e helft 

(38e minuut) maakte Sil de 1-2. Kort daarna (41e minuut) maakte Caya de 1-3, door 

een assist van Joske, die de bal kreeg door een prachtige steekbal van Ilse. FC Trias 

had haar ritme weer gevonden en stond goed te voetballen. Rusten met 1-3 was een 

goede uitgangspositie voor de 2e helft. Maar kort voor rust speelde de verdediging van 
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FC Trias de bal zo bij een aanvaller van Grol in de voeten. Grol scoorde in de laatste 

minuut van de 1e helft de aansluitingstreffer.In de rust sprak Dennis Kitaman terecht 

zijn ontevredenheid uit over de 1e helft. FC Trias voetbalde beter dan Grol, maar had 

teveel balverlies waardoor Grol zonder zelf kansen te creëren kon scoren. De 2e helft 

begon FC Trias net als de 1e helft zeer goed. Na 3 minuten werd door Joyce de 4-2 

gemaakt. Ook in de 55e minuut wist FC Trias het doel te vinden. De 5-2 werd 

gescoord door Caya. Ondanks het betere voetbal van FC Trias wist Grol af en toe weer 

dicht bij het doel van FC Trias te komen. Via een cornerbal werd de bal op een arm 

van een FC Triasspeler geschoten met als gevolg een penalty voor Grol. Gelukkig had 

FC Trias Lot in het doel staan, die een echte penaltykiller bleek te zijn. Ze hield de 

goed geschoten penalty tegen. Toch wist Grol uit een andere aanval nog de 3-5 te 

scoren. Daarmee was de wedstrijd gespeeld en was 3-5 de eindstand. Hoeve Vooruit 

won met 2-1 van Longa, waarmee zij met een beter doelsaldo door waren in de beker. 

Helaas voor FC Trias dus nu al het einde van het bekeravontuur voor dit seizoen. Er 

zit niets anders op dan met de volle 100 procent te gaan voor de competitieC 

 

9 OKTOBER VOETBALCLINIC MET MARTIJN MEERDINK VOOR 

DREAM4KIDS 

28-09-2019 

Op woensdagmiddag 9 oktober van 15.00 tot 16.30 uur organiseert Dream4Kids op 

het sportpark van FC Trias een voetbalclinic voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Dit 

doet de stichting in samenwerking met oud-international Martijn Meerdink en FC 

Trias.De opbrengsten komen geheel ten goede aan Dream4Kids, een organisatie die 

unieke droomdagen organiseert voor kinderen met een jeugdtrauma. Dit gebeurt als 

onderdeel van het behandelplan, en vindt dus plaats wanneer de kinderen er klaar voor 

zijn. Door het vervullen van hun mooiste dromen, geeft Dream4Kids weer de moed en 

energie om in de toekomst te geloven.De voetbalclinic wordt dit keer georganiseerd 

op het sportpark van FC Trias en is voor iedereen (of je nou wel of niet kan 

voetballen) in bovengenoemde leeftijdscategorie. Dus trap gezellig een balletje mee 

voor het goede doel! Dankzij jouw deelname help je kinderen met een trauma aan een 

droomdag, want het inschrijfgeld van € 5,- p.p. gaat in zijn geheel naar Dream4Kids. 

Inschrijven kan door een mail met je naam te versturen naar 

oosten@dream4kids.nl.Uiterlijke inschrijfdatum zondag 6 oktober. Nodig gerust 

vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, zusjes, neefjes en nichtjes uit, zo maken we er 

samen een gezellige middag van. 

 

 

Eerste competitiewedstrijd Fc Trias VR1 

05-10- 2019  

FC Trias Vr1 - ATC ‘65 Vr1Afgelopen zondag speelde FC Trias Vr1 haar eerste 

competitiewedstrijd tegen ATC ‘65 Vr1. ATC promoveerde afgelopen seizoen vanuit 

de 3e klasse naar de 2e klasse. De enige ervaring die FC Trias met ATC had was een 

gespeelde bekerwedstrijd vorig seizoen. Deze wedstrijd eindigde in een gelijkspel. 

Voorafgaand aan de wedstrijd benadrukte trainer Dennis Kitaman dat deze wedstrijd 

een zogeheten 6 punten wedstrijd was. Bij verlies komt ATC op 6 punten en blijft FC 

Trias op 0 punten. Fc Trias wilde dus niks meer dan winst!FC Trias startte de 

wedstrijd vol goede moed en veel pit. Niet alleen FC Trias trouwens, ook ATC begon 

fel aan de wedstrijd. Hierdoor was het vanaf het begin een echte wedstrijd met veel en 

felle duels. Dit was niet in het voordeel van FC Trias, aangezien ATC veel meiden had 



 

Jaarverslag FC Trias 2019-2020 5 

die een kop groter waren. FC Trias wist in de loop van de eerste helft door te gaan 

voetballen, meer uit de duels te blijven. Na een aantal kansen werd vlak voor rust de 

1-0 gescoord door de nieuwe spits van FC Trias, Caya Hebly overgekomen van FC 

Winterswijk. Na goed samenspel tussen Ilse en Joske op de rechterkant van het veld 

kwam de bal bij Bente in het centrum terecht. Zij gaf een prachtige steekbal op Caya 

die de bal beheerst binnen schoot. Rusten met een 1-0 voorsprong voor FC Trias.Na 

rust wist FC Trias dat het de deur achter dicht moest houden en het liefst nog een keer 

moest scoren. Dit lukte aardig en FC Trias wist een aantal kansen te creëren. Deze 

kansen ontstonden allemaal door goede combinaties en mooi voetbal. De mooiste actie 

uit de tweede helft kwam van FC Trias nummer 10, Sil. Na een prachtige dribbelactie 

schoot zij de bal keihard op de lat. Helaas stuiterde de bal net voor de doellijn en bleef 

het 1-0. Het einde van de wedstrijd kwam in zicht, maar ATC was nog niet klaar. Zij 

bleven knokken en hopen op de 1-1, maar FC Trias bleef geconcentreerd en vechten 

tot het laatste fluitsignaal en trok de wedstrijd met 1-0 over de streep.Na een zwaar 

bevochten wedstrijd waren de eerste 3 punten van het nieuwe seizoen een feit. 

Volgende week wacht in een uitwedstrijd nog een gepromoveerd team vanuit de 3e 

klasse, SJO Oeken/Brummen Vr1. 

 

Ramerman & Onnink geeft € 250,00 aan FC Trias 

10-10-2019 

Karin Assink is de gelukkige winnares van de prijsvraag verzorgd door Ramerman 

&Onnink verzekeringsadviseurs. Deelnemers van de prijsvraag werden getest op hun 

kennis betreffende actuele verzekeringskwesties tijdens de Winterswijkse 

Bedrijvenbeurs op 21 en 22 september.Karin bleek een expert op het gebied van 

complexe verkeerssituaties, en won daardoor mooie prijzen, namelijk een waardebon 

t.w.v. €100,- voor een gezellig avondje uit eten en een gift van €250,- voor een 

vereniging of club naar keuze! Onlangs is de cheque uitgereikt aan het bestuur van FC 

Trias dat het geld gaat gebruiken voor haar jeugdafdeling.Gijs Ramerman: “Het 

Winterswijkse verenigingsleven blijft bestaan dankzij de vrijwilligers en leden vol 

liefde voor hun club. Om op deze manier mijn steentje bij te kunnen dragen is 

natuurlijk fantastisch.”Ramerman &Onnink staat voor modern advies, op de 

ouderwetse, persoonlijk manier. In deze tijd van computers en fusies van 

verzekeringsmaatschappijen heeft Ramerman &Onnink gemerkt dat dit persoonlijke 

contact nu belangrijker is dan ooit.Het kantoor van Ramerman &Onnink is gevestigd 

op Roelvinkstraat 1 en zijn bereikbaar op telefoonnummer 0543-532272. 

 

 

In the  spotlight: Jan Winkelhorst 

22-10-2019 

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. 

Deze keer in the Spotlight: Jan Winkelhorst!Jan is wederom zo’n geweldig voorbeeld 

van iemand die al jarenlang meeloopt binnen het verenigingsleven, zo ook bij FC 

Trias. Jan is begonnen als verzorger bij Spcl. Kotten waar hij niet alleen de pijntjes 

weg masseerde maar ook een luisterend oor had voor iedere speler.Zijn medische 
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kennis bracht hij ook mee naar FC Trias, zo was hij de man achter de aanschaf van een 

AED op ‘t Huitinkveld en zorgde hij voor de opleiding van het gebruik er van. 

Bovendien controleert hij nog regelmatig of de diverse verbandtrommels nog voorzien 

zijn van de noodzakelijke verbandspullen.Ook is hij één van die vele trouwe 

toeschouwers die naast thuiswedstrijden, ook bij uitwedstrijden, ongeacht de afstand, 

samen met Jan en Sientje Kruisselbrink, bijna altijd aanwezig is. Bij thuiswedstrijden 

wordt er trouwens altijd gespeeld met een bal die door Jan is verkocht aan een 

sponsor, vaak zelfs meer dan één per wedstrijd. Tijdens de wedstrijden leeft hij altijd 

volop mee, maakt het met de nodige oohh’s &aahh’s altijd extra spannend langs de 

zijlijn en heeft daarbij het hoogste woord, ook over niet voetbalaangelegenheden.Na 

elke thuiswedstrijd is Jan te vinden in de kantine, niet alleen om het standenbord bij te 

werken, maar ook nog even, op zijn manier, de wedstrijd te evalueren. Door de week 

is hij ook regelmatig te vinden op ‘t Huitinkveld waar hij allerlei (schoonmaak-

)klusjes verzorgd en daarnaast ook om op woensdagmiddag een kaartje te 

leggen.Jarenlang was Jan als postbode op pad in Winterswijk en is hij daardoor een 

soort lopend postcodeboek geworden. Dat hij alle adressen makkelijk weet te vinden 

komt jaarlijks prima van pas bij de bezorging van de presentatiegidsen en het 

rondbrengen van de donateurskaarten. Een geweldige klus waar Jan zijn handen niet 

voor omdraait.Jan, we hopen en gaan er van uit dat jij je nog jarenlang blijft inzetten 

voor FC Trias! Bijvoorbeeld ook bij thuiswedstrijden met je warme ontvangst in het 

kassahok waarbij je met iedere gast een praatje maakt, al was het alleen al om ze te 

wijzen op de verloting voor de jeugd. Uiteraard hopen we nog jarenlang “Kom op 

Trias” en “Scheidsrechter tijd” te horen bij wedstrijden van het eerste elftal. 

 

 

 

Veteranen tegen koploper 

10-11-2019 

Vandaag traden de veteranen onder zonnige vrieskoude omstandigheden in en tegen 

Sportclub Rekken aan. Rekken is de ongeslagen koploper.In het eerste kwart van de 

wedstrijd was het meeste balbezit voor Rekken zonder dat dit tot kansen leidde. Na 

een kwartier een zondagsschot van 30 meter, het betekende de 1-0 achterstand voor 

Trias. Rekken liet daarna zien waarom het koploper is met 5 winstpartijen uit 

evenzovele wedstrijden. Trias kon het niet bijbenen met als gevolg een 4-0 

achterstand. Trias kreeg één grote kans om de achterstand te verkleinen doch Stefan 

Storteles schoof de bal van dichtbij naast het lege doel zodat er met 4-0 gerust 

werd.De 2e helft schakelde Rekken een tandje terug. Dit gaf Trias de kans om 

voorzichtig de aanval te zoeken. Het leidde tot een aantal kansen waarbij het manco 

van dit seizoen duidelijk zichtbaar werd. Ondanks de goede kansen werd er niet 

gescoord. In zes gespeelde wedstrijden werd er nog maar twee maal 

gescoord… Rekken scoorde in de laatste minuut nog zodat het een nederlaag van 5-0 

werd voor de veteranen. 
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Fc Trias VR1 knokt zich terug naar boven 

10-11-2019 

Raalte Vr1 - Fc Trias Vr1Vandaag, zondag 10-11-2019, speelden de vrouwen van 

Trias tegen de 2e plek van de competitie, Raalte. Na de geweldige winst vorige week 

was Trias ook vandaag weer gebrand om te winnen. Het gat tussen Trias en Raalte is 8 

punten. Bij winst voor Trias zal dit gat dus slinken naar 5 punten en kan Trias weer 

aansluiten bij de top van de competitie.Bij de start van de wedstrijd gaf Trias gelijk 

vol druk op Raalte. Raalte was niet van plan zich zomaar achteruit te laten dwingen, 

dus vanaf de 1e minuut was het een gelijkopgaande wedstrijd. Trias voetbalde goed en 

kon vaak richting het doel van Raalte komen, maar de eindpass kwam telkens niet 

goed aan. Trias vergat zichzelf, zoals wel vaker in de voorgaande wedstrijden, te 

belonen. Raalte kon op een paar kansen na in de 1e helft niet meer brengen. De 

ruststand was dan 0-0.In de rust sprak trainer Dennis Kitaman opbeurende woorden. 

‘Het voetbal is goed, alleen de eindpass moet beter. Als we zo blijven knokken en 

voetballen komt het doelpunt vanzelf’. De vrouwen van Trias hadden zelf ook een 

goed gevoel en gingen vol goede moet de 2e helft in.Het begin van de 2e helft verliep 

net als het begin van de 1e helft. Trias en Raalte gingen gelijk op, maar Trias begon 

steeds meer de overhand in de wedstrijd te pakken. Hoge druk, duels werden 

gewonnen en veel mooie combinaties. In tegenstelling tot de 1e helft wist Trias nu wel 

de eindpass goed te verzorgen. Dit leidde tot een aantal goede kansen. Raalte kwam er 

in de 2e helft niet meer aan te pas en Trias bleef voetballen. Pas in de 85e minuut viel 

de verdiende 0-1 voor Trias. Vanuit een vrije trap in de rechterhoek van het veld 

schoot Bente de bal in de verre bovenhoek. De toeschouwers, bank en speelsters 

waren door het dolle heen. Met nog 5 minuten te spelen liep de spanning hoog op. 

Trias gaf niks meer weg en sloot de wedstrijd winnend af.Een zwaar bevochten 

overwinning, maar zeker dik verdiend. Trias heeft 90 minuten lang geknokt als een 

echt team. Door deze overwinning schuift Trias met 8 punten naar de 6e plek in de 

competitie.Volgende week spelen de vrouwen van Fc Trias om 13.00 thuis tegen de 7e 

plek, OSC Vr1. 

 

Respect ! 

23-11-2019 

Dit weekend staat landelijk op de voetbalvelden in het teken van “hoe gaan en zien we 

met respect naar elkaar om”. Dit geldt voor zowel in als rondom het veld. Als FC 

Trias delen wij uiteraard ook deze gedachte.Vandaag (zaterdag 23 november) 

verscheen er een redactioneel stuk in de Gelderlander omtrent het staken van een 

pupillen-wedstrijd bij ons op het complex.Wellicht waren we ten tijde van het voorval 

onze tijd vooruit.Als bestuur willen we nogmaals benadrukken dat we elk soort van 

geweld, zowel verbaal als fysiek, naar spelers, leiding en vrijwilligers van zowel onze 

eigen club als die van de tegenstander veroordelen. We zullen handelen zoals onze 

wedstrijdsecretaris vertaalde in het krantenartikel van de Gelderlander van oktober, in 

de lijn van onze normen en waarden.Wij staan onvoorwaardelijk voor onze 

vrijwilligers die elke week weer het voetbal mogelijk maken binnen onze 

vereniging.Bestuur FC Trias 
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Yassin en FC Trias verlengen prettige samenwerking ! 

28-11-2019 

Yassin Ouardighi blijft ook komend seizoen (2020/2021) trainer van FC Trias. Hij 

heeft zijn contract met één jaar verlengd.Vereniging en coach zijn zeer tevreden over 

de samenwerking en zetten die nog graag een jaar extra door. Onze oefenmeester gaat 

dan zijn derde jaar in bij FC Trias.Wij wensen Yassin, zijn spelers en staf veel succes 

de rest van dit seizoen en natuurlijk ook het komende seizoen!Bestuur en VTC FC 

Trias 

 

Sponsoren brengen bezoek aan Corbeel & Greven en HBT Chaletbouw 

2019-11-29 20:30:20 

Woensdagavond 27 november hebben een behoorlijk aantal sponsoren samen met de 

sponsorcommissie een bezoek gebracht aan Corbeel &Greven en HBT Chaletbouw. 

Beide bedrijven hebben de aanwezigen een mooi kijkje gegeven achter de 

schermen.Na het ontvangst en het openingswoord van Frank Kremer is de groep in 

tweeën gesplitst om d bedrijven te bekijken.Bij HBT Chalet Bouw heeft Han 

Boterman heeft vol passie verteld over het hele bouwproces van de stacaravans. Van 

uitzoeken naar het ‘onderstel’ naar volledig afgebouwd chalet.Corbeel &Greven 

natuursteen heeft de volledige productie laten zien. Van herdenkingsmonumenten tot 

de productie van vensterbanken, deurdorpels en keukenbladen. Alle machines stonden 

aan en werden door medewerkers vol passie gedemonstreerd. Machinaal werk 

gecombineerd met handwerk en een natuurproduct; indrukwekkend. Speciaal voor FC 

Trias, zijn logo’s van FC Trias uit natuursteen geslepen. Deze hebben bij menig een 

een mooi plekje gekregen.”Het is indrukwekkend om te zien wat er achter de deuren 

van de Winterswijkse productiebedrijven gebeurt. Mooi dat we een kijkje in de 

keuken hebben gekregen”, aldus Frank aan het eind van de avond. Tevens zijn, onder 

het genot van een hapje en een drankje, de beide bedrijven bedankt voor hun 

gastvrijheid en de rondleidingen en de aanwezigen voor hun komst. 

 

Veel belangstelling voor trainerscursus 

12-01-2019 

Dit seizoen worden onder leiding van onze Hoofd Jeugd Opleiding Eric van Zutphen 

interne trainerscursussen georganiseerd voor trainers van de jeugdteams. Maar liefst 

33 personen hebben zich voor deze cursussen aangemeld en zijn verdeeld over twee 

groepen:Groep A, met 21 deelnemers, betreft de interne cursus O9 t/m 012. De 

kinderen in deze leeftijdscategorieën spelen op een klein veld en 6 tegen 6 of 8 tegen 

8. Zij hebben dus iets andere competenties nodig gezien de leeftijdsgroep en 

veldafmetingen/ spelregels.Groep B, met 12 deelnemers, volgt de interne cursus 013 

t/m 019. Deze teams spelen op een heel veld en 11:11. De cursus is verdeeld over 3 

avonden tussen oktober en december 2019, en daarnaast 3 avonden tussen maart en 

mei 2020In totaal zijn er dus 6 cursusavonden, die plaatsvinden van 19.00 uur tot ca. 

21.30 uur. De avonden bestaan uit een stukje theorie en vooral praktijk op het 

trainingsveld.Doel van de opleiding is cursisten voorbereiden op het begeleiden, 

coachen en trainen van jeugdspelers met als kernpunt het bevorderen van 

voetbalplezier en ontwikkeling.Programma punten van de training:- De 4 kwaliteiten 

van een succesvolle Jeugdvoetbal Trainer/ Coach.- Checklist waar elke training aan 
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moet voldoen.- De structuur van voetballen. En hoe maak ik die trainbaar !- Het geven 

van trainingen.- Het coachen van jeugdspelers- Het begeleiden van jeugdspelers 

buiten het veld.- Gebruik van de Rinus AppDe cursisten geven gedeeltes van een 

training aan een “proefklas “ en deze worden met de complete groep nabesproken. 

Wat ging er goed en wat kan beter ? Hoe maak ik methodische stappen tijdens een 

training ?We beschikken over een fijne leergierige groep van FC Trias trainers die in 

een veilige en prettige laagdrempelige omgeving zich verder willen ontwikkelen als 

trainer-coach.Wij wensen alle deelnemers veel plezier en succes! 

 

FC Trias JO17-1 naar de promotiepoule van de hoofdklasse 

4-12-2019 

Afgelopen zaterdag kon FC Trias JO17-1 zich plaatsen voor de promotiepoule in de 

hoofdklasse. Het team hoefde alleen nog maar te winnen van Sp Lochem JO17-1.De 

eerste helft begon FC Trias dan ook goed. Ze wisten wat er moest gebeuren om in de 

promotiepoule te komen. FC Trias kwam al snel op een 2-0 voorsprong door 2 

prachtige goals van Akash en Tjaidy. Het vergat alleen de score verder uit te breiden. 

Op slag van rust kreeg het dan ook nog eens een tegengoal. Rusten met 2-1.Een 

andere tweede helft. Waar FC Trias in de eerste helft niet in de problemen is gekomen, 

werd het de tweede helft toch nog spannend. SP Lochem drong aan en lieten zien dat 

ze niets te verliezen hadden. Uiteindelijk wist FC Trias zelf nog te scoren na een 

aanval uit het boekje. Bram de verdediger was mee opgekomen en gaf knap met links 

voor. Elie schatte deze voorzet goed in en kwam boven de rest van de spelers uit en 

kopte goed in.Hiermee heeft FC Trias JO 17-1 zich een plekje kunnen garanderen in 

de promotiepoule van de hoofdklasse. Een knappe prestatie van de jongens en ze 

kijken er dan ook zeker naar uit om hier te laten zien hoe goed ze kunnen zijn. 

 

Lize Tenbergen winnaar Mini Champions League 

7-12-2019 

Eerst even een korte terugblik: zo werd er,onder toeziend oog van veel ouders, 

begonnen op zaterdag 28 september met 6 teams waarbij 4 tegen werd gespeeld met 

Liverpool als grote winnaar.De volgende ronde was twee weken later waarbij het 

aantal deelnemers was toegenomen en de teller al op 8 teams stond met wederom een 

Engelse winnaar: Chelsea. Eind oktober was derde rond die gewonnen werd door 

Ajax.Ook in november waren twee toernooidagen met niet alleen heel veel spelers 

maar ook aan toeschouwers geen gebrek want langs de kant niet naast ouders maar 

ook veel enthousiaste opa’s en oma’s. Begin november was Liverpool de winnaar 

terwijl op woensdag 27 november voor het eerst onder kunstlicht werd gevoetbald en 

Chelsea de winnnaar werd.Dan op zaterdag 7 december de finale om de beker met de 

grote oren. De spanning was te snijden want wie mocht de beker mee naar huis 

nemen? De organisatie was weer in handen van Willie, Johan en Wim met maar liefst 

8 teams! Uiteindelijk een niet onbekende winnaar want Liverpool won voor de 3e 

keer.Na afloop werden de winnaar gehuldigd in de kantine. Maar niet voordat Willie 

bekend maakte dat hij de organisatie in het voorjaar van 2020 nog op zich neem maar 

daar het (denkbeeldige) stokje graag overdraagt. Het najaarsseizoen wordt op 

woensdag 11 december met een laatste training afgerond waarna op woensdag 15 

januari, mits het goed weer is, weer wordt gestart. Graag bedanken wij alle ouders 
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voor hun aanwezigheid bij de toernooien maar in het bijzonder als begeleiders en 

complimenten aan de enthousiaste jeugdscheidsrechters.De top 3 ziet er als volgt uit:1. 

Lize Tenbergen - 62 punten2. Noah Holkenborg - 58 punten3. Ruben Elburg - 57 

puntenVerder wensen we namens alle trainers van de mini’s iedereen alvast fijne 

feestdagen en een gezond 2020 toe! 

 

Start Jong Wenters voor talentvolle voetbalvrouwen 

12-12-2019 

Nieuw initiatief talentontwikkeling voetbalvrouwen in WinterswijkDe groei van het 

meisjes en vrouwenvoetbal zet door onder invloed van de successen van de 

Oranjevrouwen. Daarbij gaat het niet alleen om het aantal speelsters maar ook om de 

kwaliteit. Op diverse plekken in het land ontstaan initiatieven om talentvolle meisjes 

en vrouwen extra aandacht te geven.Ook in Winterswijk worden op korte termijn een 

aantal activiteiten in het kader van talentontwikkeling opgezet. Onder de bezielende 

leiding van Mien te Selle (oud-international en thans trainer en voetbaltechnisch 

coördinator bij FC Trias) zijn in de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met de 

lokale voetbalclubs om te toetsen of er draagvlak is om gezamenlijk tot activiteiten te 

komen.FC Winterswijk, Vosseveld, Sportclub Meddo en FC Trias staan hier niet 

alleen positief tegenover, er is zelfs al een concreet initiatief. Onder de naam Jong 

Wenters (tot 21 jaar) komen vanaf half december talentvolle speelsters van de vier 

clubs bij elkaar om samen oefenwedstrijden te spelen en deel te nemen aan toernooien, 

waaronder de Achterhoek Cup.De speelsters blijven lid van de eigen vereniging, maar 

worden door middel van extra activiteiten uitgedaagd vaardigheden te ontwikkelen en 

ervaring op te doen in een team met andere talenten. Op zaterdag 14 december zou 

Jong Wenters voor het eerst in actie komen tegen DZC uit Doetinchem echter door 

ingelaste competitiewedstrijden zal het debuut van het team op een ander moment 

plaatsvinden. De te spelen wedstrijden (zie wedstrijdprogramma) worden bij toerbeurt 

gespeeld op de velden van de deelnemende clubs gespeeld. Initiatiefneemster Mien te 

Selle benadrukt dat Jong Wenters het clubbelang overstijgt en dat de vrouwen de 

ontwikkeling van de talenten centraal staat. Het kader van de vier clubs is actief 

betrokken en de activiteiten worden gezamenlijk geëvalueerd zodat ook de clubs er 

voordeel bij hebben. 

 

 

Kampioenschap FC Trias JO12-4G 

21-12-2019 

Waar de meeste teams al begonnen waren met een welverdiende winterstop, stond er 

voor de JO12-4G van FC Trias nog een ware kampioenskraker op het programma. FC 

Trias, tevens de huidige koploper, nam het op tegen de nummer zeven: Halle JO12-

2G. Om zeker te zijn van het kampioenschap moest FC Trias de wedstrijd winnend 

afsluiten. Bij een gelijkspel of verliespartij was de ploeg afhankelijk van de nummer 

twee, de Witkampers.Zaterdagochtend om 10:00 stonden FC Trias JO12-4G en Halle 

JO12-2G klaar voor de aftrap. De spelers oogden scherp en vastberaden om de titel te 

pakken. Dit bleek ook direct, want als Daphne Schippers op de 100 meter knalde FC 

Trias uit de startblokken. Halle werd direct onder druk gezet en het vertrouwen 

groeide met de minuut. De druk van FC Trias hield aan en al snel nam de o zo scherp 
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ogende Semih de 1-0 voor zijn rekening. De vreugde was enorm. Fanatiek 

gestimuleerd door de tientallen familieleden, vrienden en supporters draaide FC Trias 

de duimschroeven verder aan.Uit een werkelijk magistrale corner van Britt scoorde 

Joel dan ook de 2-0, een prachtig doelpunt. FC Trias was gretig, FC Trias was 

hongerig, FC Trias wilde meer. FC Trias bleef doorgaan en na goals van Micha en 

twee keer Semih, die daarmee zijn hattrick volbracht, stond FC Trias vlak voor rust op 

een 5-0 voorsprong. De toppers van FC Trias konden de beker al bijna voelen en de 

friet al bijna proeven. Dit kon toch niet meer misgaan? Maar ook Halle kreeg zo nu en 

dan een kansje, die als een superman uit de hoeken werden gedoken door Wiljo. 

Slechts één keer wist Halle hem te passeren. Dit resulteerde in de 5-1, en FC Trias 

stond weer even met beide benen op de grond. 5-1 was de ruststand.Kon Halle na rust 

nog een soort Houdini-act uithalen en FC Trias alsnog het kampioenschap ontnemen? 

Het antwoord op deze vraag was gelukkig nee. Het werd weliswaar niet weer zo’n 

doelpuntenfestijn als in de eerste helft, maar het spelbeeld was niet veel anders. Het 

middenveld stond met Micha en Joël garant voor een vangnet voor de uittrappen van 

de Hallese keepster. Ook al raakte de voorhoede wat vermoeid, achterin stond de 

verdediging de hele wedstrijd op scherp. Myron wist haar ‘mannetje’ keer op keer van 

de bal te halen en ook Yentl en Bram stonden als een muur. Complimenten gaan ook 

uit naar Halle, dat ondanks de schijnbaar uitzichtloze situatie toch de hele wedstrijd 

verzorgd voetbal heeft proberen te spelen. FC Trias wist nog tweemaal te scoren na 

rust. Carmen haalde een paar keer goed uit, waardoor de grootste afstand voor de 

spelers werd overbrugd. Natalia dribbelde de bal scherp de hoek in, om zo keer op 

keer de bal voor de goal te gooien. Zo wist Britt, na al eerder snoeihard de paal te 

hebben geraakt, zichzelf nog met een doelpunt te belonen en knalde Semih (ja weer 

Semih) de eindstand op het scorebord. 7-1.FC Trias JO12-4G is kampioen! Meer dan 

verdiend hebben ze vandaag de drie punten binnengesleept en zo staan ze ook na de 

laatste speelronde nog steeds bovenaan. Een fantastische prestatie.Maar hiermee was 

het team nog niet klaar op deze zaterdag de 21e. Er stond, na een heerlijk frietje en een 

paar potjes Mario Kart, nog een zaalvoetbaltoernooi op ze te wachten. Met het laatste 

beetje energie dat de spelers nog in zich had, streden de spelers voor nog een beker. 

Gesteund door de gedachte dat ze wilden winnen voor Lisa, die met griep thuis zat, 

wisten de toppers ook de tweede beker van de dag binnen te slepen, die van de tweede 

plaats. Het resultaat van een spannende finale tegen Meddo, die helaas net verloren 

werd.Klik op onderstaande foto/link om nog meer foto’s te bekijken:             JO12-4 

kampioen najaar 2019 (21-12-2019)55 photos 

 

FC Trias start met zaterdagvoetbal heren recreatief 

22-12-2019 

In het regionale amateurvoetbal wint het zaterdagvoetbal aan populariteit. Ook FC 

Trias wil het komende seizoen (2020-2021) starten met zaterdagvoetbal voor heren 

recreatief. In welke klasse het elftal zal instromen is nog niet bekend. Wat zeker is, is 

dat deze stap een uitbreiding betekent van het aantal recreatieve teams. “In de regio 

Achterhoek en Twente zien we verschillende clubs de stap maken naar het 

zaterdagvoetbal. De Heren 1 zondag zal echter het prestatie-elftal blijven, de zaterdag 

is een extra mogelijkheid om als seniorenlid bij FC Trias te voetballen naast de 

zondag- en de 35+ en 45+ competitie”, aldus de voetbal technische commissie. “Hoe 

laat het team de wedstrijden zal gaan spelen en wat de trainingsdagen gaan worden 

moet de komende maanden nog blijken.”Heb je interesse in het zaterdagvoetbal?Wij 
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nodigen iedereen die interesse heeft om op zaterdag te komen voetballen uit om zich 

aan te melden bij FC Trias. Hiervoor kun je een mail sturen naar vtc@fctrias.nl of je 

kan 1 van de commissieleden even aanschieten. Ook voor meer informatie kun je 

terecht bij bij de Voetbaltechnische commissie via vtc@fctrias.nl. 

 

12 januari 2020 organiseert het jubilerende FTC Kotten de Hans Gemmink 

Assurantiën ATB tocht 

31-12-2019 

Op zondag 12 januari 2020 organiseert FTC Kotten de Hans Gemmink Assurantiën 

ATB tocht. Er kan tussen 9 en 10 worden gestart van ‘t Huitinkveld waarbij men over 

de volledig uitgepijlde routes van 35 of 50 kilometer kan genieten van het fraaie 

buitengebied van Winterswijk. Na afloop van de tocht staat er voor iedere deelnemer 

lekkere warme erwtensoep klaar.De ATB tocht is voor FTC Kotten de aftrap van haar 

jubileum jaar omdat het op 18 april a.s 25 jaar geleden was dat de fietsclub het 

levenslicht zag. Regelmatig werd er door een groep enthousiastelingen gefietst en 

verzekeringstechnisch was het makkelijker om een vereniging te beginnen en daarmee 

was de FTC is een feit: Een gezellige vereniging waarbij de leden wekelijks, 

afhankelijk van de periode, op de racefiets dan wel op de mountainbike op pad 

gaan.De ATB-tocht is een onderdeel van het jubileumjaar met o.a. in februari een 

avond over fietstechniek, een feestavond op 18 april bij “thuisbasis” de Lindeboom 

maar ook een gezamenlijk bezoek naar de start van de Vuelta in Utrecht. Het zilveren 

jubileum wordt in december afgesloten.Klik hier voor meer informatie over de 

Mountainbike tocht. 

 

Niels van den Barg nieuwe fysiotherapeut inloopspreekuur 

6-01-2020 

Per 7 januari neemt Niels het inloopspreekuur bij FC Trias over van Lennart Heinen. 

Hieronder stelt hij zich graag even aan je voor:”Mijn naam is Niels van den Barg en ik 

maak sinds september 2017 deel uit van het mooie fysiotherapeutische team bij Fysio 

Jolien te Brake. Ik heb mijn opleiding fysiotherapie gevolgd aan Saxion Hogeschool 

in Enschede waar ik in juli 2015 ben afgestudeerd en direct aan de slag ben gegaan in 

het werkveld. Gedurende mijn studie en loopbaan lopen sport en fysiotherapie als een 

rode draad door elkaar. Zo heb ik veel verschillende (top)sporters behandeld en ben ik 

werkzaam geweest als fysiotherapeut bij de jeugdafdeling en Jong FC Twente. Door 

mijn ervaringen en interesse in de sportfysiotherapie ben ik de master 

sportfysiotherapie gaan volgen welke ik in augustus 2019 succesvol heb afgerond.Ik 

heb er veel zin om met mijn sportspecifieke en sportfysiotherapeutische kennis jullie 

te begeleiden tijdens het inloopspreekuur!”Een afspraak maak je eenvoudig via de link 

‘inloopspreekuur’ op onze website.Wij wensen Niels veel succes en bedanken Lennart 

voor zijn goede zorg voor onze onze leden tijdens het inloopspreekuur. 
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FC Triassers proosten op een sportief en gezond 2020 ! 

6-01-2020 

Op zondag 5 januari 2020 was het weer “een volle bak” in onze kantine op ‘t 

Huitinkveld tijdens onze traditionele nieuwjaarsreceptie. De receptie werd dit jaar, 

voor het eerst en zeker voor herhaling vatbaar, voorafgegaan door een onderling 

voetbaltoernooi. Na deze sportieve activiteit opende voorzitter Bart Berenschot het 

voetbaljaar 2020 en werd er een 12-tal jubilarissen in het zonnetje gezet.Na zijn 

openingswoord stond Bart stil bij het overlijden van Harm Smit die ons net voor de 

kerst is ontvallen. Daarna keek Bart terug maar vooral vooruit op dat wat voor ons 

ligt: Zo gaat de groei van de jeugd en de interne opleiding van jeugdtrainers gestaag 

door. Vermeldingswaardig is de vorming van een vrouwelijk Jong Wenters team 

(samenwerking van diverse Winterswijkse clubs) dat deelneemt aan de Achterhoek 

Cup. Maar ook de start met zaterdagvoetbal voor heren recreatief vanaf het seizoen 

2020/2021 kon niet ongemoeid blijven. Dat alles kan niet zonder de hulp van meer 

dan 250 vrijwilligers waarbij Leon Ten Elshof het bestuur organisatorisch gaat 

ondersteunen zodat het draagvlak en de continuïteit van het vele vrijwilligerswerk 

goed wordt geborgd. Ook de velden op ‘t Huitinkveld verdienen het juiste onderhoud: 

het vervangen van de toplaag van de kunstgrasvelden en de aanleg van een sproei-

installatie voor de grasvelden zijn de aandachtspunten voor SSB voor het komende 

jaar. Kortom allemaal mooie initiatieven en Bart sloot zijn speech af door gezamenlijk 

met de aanwezigen het glas te heffen en te proosten op 2020! Klik hier om de 

volledige toespraak terug te lezen.Daarna kreeg Francisca Klanderman het woord om 

de winnaars van het succesvolle huistoernooi bekend te maken. Er werd gevoetbald in 

twee verschillen leeftijdscategorieën jeugd en senioren. Bij de jeugd won Spanje in de 

finale van Oostenrijk terwijl bij de ouderen er een verrassende finale was: India - 

Paraguay waarbij er uiteindelijk strafschoppen aan de pas moesten komen om de 

winnaar te bepalen waarbij India aan het kortste eind trok.Het formele gedeelte van de 

receptie werd afgesloten door het huldigen van 12 jubilarissen: Als eerste werd Anjo 

Meekes die al 12,5 lid is van FC Trias in het zonnetje gezet. Met Hans Oostendorp, 

Klaas Sellies, Ronald Jansen en Joop Masselink werd er teruggekeken op 25 jaar FC 

Trias terwijl penningmeester Raymond Nienhuis werd gehuldigd voor zijn 40-jarige 

jubileum. Herman Wullink, Ronald Meeusen, Hans Nijenhuis, Willy Kruisselbrink en 

Jan de Roos behaalden het gouden (50 jaar) lidmaatschap. Voor iedereen had Bart een 

passend woord waarbij natuurlijk een anekdote uit het verleden niet ontbrak. Helaas 

konden de andere jubilarissen, te weten, Merle te Focht (12,5), Tim Mennink en Sven 

Konings (beide 25) en Jos Konings (40 jaar) niet aanwezig zijn.Daarna bleef het nog 

(erg) lang gezellig in de kantine waarbij Bertil Nijmeijer (de entertainment koning) 

zorgde voor de muziek. Grote dank gaat uit naar de organisatie van het huistoernooi 

maar in het bijzonder de vrijwilligers van de kantine die zorgden voor de geweldige 

bediening.Klik op onderstaande foto/link om nog meer foto’s te bekijken:             

Nieuwjaarsreceptie 2020 (5 januari 2020)76 photos 

 

Frankrijk van Tijn Bekke wint FIFA 2020 toernooi 

11-01-2020 

Al jaren is het FIFA 2020 toernooi één van de succesvolle activiteiten zoals die door 

onze activiteitencommissie wordt georganiseerd. Zo ook op zaterdag 11 januari toen 

er in de kantine weer ‘op het scherpste van snede’ werd gestreden om de hoogste eer. 

Strakke koppen waren er te zien achter de vele beeldschermen zoals die waren 
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opgesteld.De finale leek een fantastisch affiche te zijn. Leek, want Frankrijk, met 

sterspeler Paul Pogba in de punt van de aanval, had geen kind aan Liverpool: een 

overduidelijk 4-1 overwinning voor Les Bleus (De Blauwen) waar Tijn Bekke de 

knoppen in de handen had. Tijn werd dus eerste, Irfan Celik moest blij zijn met een 

tweede plek en Syb Hesselink werd derde nadat hij in de troostfinale had gewonnen 

van Kyan van Eerden.Grote dank gaat uit naar de activiteitencommissie, de 

trainers/leiders &ouders en de meiden achter de bar die er samen er voor hebben 

gezorgd dat het weer een fantastisch toernooi werd.Klik op onderstaande foto/link om 

nog meer foto’s te bekijken:             FIFA 2020 (11 januari 2020)16 photos 

 

Bob de Jongh nieuwe trainer FC Trias H2 

16-01-2020 

De voetbaltechnische commissie heeft Bob de Jongh voor volgend seizoen aangesteld 

als trainer van FC Trias H2. Hij volgt daarmee na 5 jaar de huidige trainer Jeroen 

Jolink op.Binnen FC Trias is Bob geen onbekende. Afgelopen jaren heeft hij als 

trainer/coach verschillende jeugdteams getraind. Op dit moment heeft hij de JO15-01 

onder zijn hoede. 

 

 

FC Trias Mini’s bij Megapret 

27-01-2020 

Op zaterdag 25 Januari gingen de mini’s met groep kinderen naar Megapret in 

Lievelde waar ze door ouders van Noah, Jinthe, Sara en Olivier naar toe werden 

gebracht. Daar aangekomen kreeg Olivier een beetje hoofdpijn maar gelukkig wilde 

hij toch mee naar binnen. Uiteindelijk heeft hij het een half uurtje vol gehouden en 

werd uiteindelijk door z’n moeder opgehaald.Maar de rest van de mini’s heeft genoten 

net als Johan en Willie, die beide met de meisjes Lize, Jinthe, Sara, Romy en Diem 

van de glijbaan afmoesten. Als ze ook maar even rustig gingen zitten stonden de 

kinderen al weer aan de tafel om ze mee te vragen, bijvoorbeeld om samen op de 

springkussens te gaan.Daarnaast zorgden Johan en Willie voor de ranja en uiteraard 

was er patat voor de kinderen. Grote dank gaat uit naar de ouders wilden rijden. Al 

met al keek iedereen terug op een leuke middag die zeker voor herhaling vatbaar was, 

activiteitencommissie dank hiervoor !Klik op onderstaande foto/link om nog meer 

foto’s te bekijken:             Mini&#039;s naar Megapret (25 januari 2020)15 photos 

 

 

Edsel Inees nieuwe trainer JO17-1, Frank Verheijen (JO19-1) en Eric van 

Zutphen (HJO) tekenen bij 

8-2-2020 

De JTC en het jeugdbestuur zijn zeer verheugd te kunnen melden dat Edsel Inees 

komend seizoen trainer wordt van FC Trias JO17-1. Edsel is geen onbekende voor FC 

Trias. In het verleden is hij ook al actief geweest bij de jeugd. De afgelopen vier jaar 

was Edsel trainer van SC Meddo JO19-1.Frank Verheijen zal ook het komend seizoen 

trainer zijn van FC Trias JO19-1. Dit zal het vierde seizoen van Frank worden.Ook 

Eric van Zutphen heeft aangegeven graag nog een seizoen als Hoofd Jeugd Opleiding 

bij FC Trias werkzaam te willen zijn. Hij zal net als dit seizoen verantwoordelijk zijn 
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voor de onderbouw.Uiteraard zijn de JTC en het jeugdbestuur ook erg blij met deze 

contractverlengingen.Wij wensen alle heren veel succes en veel voetbalplezier toe in 

het komende seizoen! 

 

Dalphin en FC Trias verlengen contract! 

01-03-2020 

Dalphin International Group B.V. was de afgelopen 5 jaar als sponsor en leverancier 

reeds verbonden aan FC Trias. Onlangs is er een nieuw contract afgesloten tussen 

beide partijen, voor een periode van maar liefst 6 jaar! Dalphin blijft daardoor bij FC 

Trias de vaste leverancier van onder andere sportdranken en vitaminewaters. Alle 

jeugdtrainers en leiders zijn voorzien van trainingspakken met daarop het welbekende 

Dalphin logo. Als onderdeel van het nieuwe contract worden deze trainingspakken 

medio 2021 vervangen door trainingspakken uit de nieuwe kledinglijn van Jako.Op de 

foto: kantinebeheerder Gerard Knook van FC Trias en salesmanager Jordi Brockotter 

namens Dalphin. Beide zijn verheugd dat de goede en prettige samenwerking ook de 

komende jaren voortgezet gaat worden. 

 

Gezellige vrijwilligersavond 

01-03-2020 

Op zaterdag 29 februari was het hun avond: De vrijwilligersavond. Wekelijks, 

sommige (bijna) dagelijks, zijn vrijwilligers in de weer voor onze vereniging want 

“zonder vrijwilligers geen voetbal”, zoals onze voorzitter Bart Berenschot tijdens 

openingswoord nog maar weer eens benadrukte en ze daarbij bedankte voor hun 

fantastische bijdrage en inzet.Onze quizleidster Francisca Klanderman had dit jaar iets 

nieuws uit de kast gehaald: een muziekbingo. Deze keer dus geen genummerde 

balletjes maar allemaal hits uit de Top 2000 die werd afgespeeld en uiteraard op 

bingoformulieren terugkwamen. Uiteindelijk zorgden de (voor sommige) 

ingewikkelde muziekfragmenten voor een volle bingokaart. Niels Wiggemans bleek 

als eerste de kaart helemaal vol te hebben en mocht met de eer strijken op een avond 

waarop iedereen met plezier op terug kan kijken.Zeker toen tijdens het informele 

gedeelte genoten kon worden van oriëntaalse delicatessen van Sahin en de vele 

drankjes die door Menno, Yassin, Antoine en Cornelis van ons eerste elftal werden 

geschonken !Klik op onderstaande foto/link om nog meer foto’s te bekijken:              

 

 

Nieuw initiatief MVVA in de Achterhoek 

4-3-2020 

Op 20 december 2019 waren veel enthousiaste meiden aanwezig bij de selectiedagen 

voor dit nieuwe initiatief in de Achterhoek vanuit het MVVA (Meiden en Vrouwen 

Voetbal Achterhoek). Dit is een initiatief, omdat het vrouwenvoetbal de snelst 

groeiende sport is op dit moment. Met circa 5.500 vrouwen en meiden in de 

Achterhoek die voetballen, was het gek dat er nog geen plek was voor talenten. 

Daarom is de MVVA opgericht.Op de selectiedag waren er vanuit FC Trias de 

volgende meiden aanwezig: Cindy Hendriksen, Anne Berenschot, Maud Grijzen, 

Fenna te Selle, Ella Ubbink en Karlijn Boerman.Karlijn, keepster bij FC Trias JO13-

2G, is geselecteerd! Anne Berenschot werd ook geselecteerd, maar heeft ervoor 
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gekozen om het toch niet te doen. Inmiddels is er een kennismakingsbijeenkomst 

geweest met de meiden, hun ouders en de coördinatoren van de club!Wij willen 

Karlijn veel succes wensen!Meer info vind je op www.mvva.nl.(Foto: MVVA/Hilde 

Gerritsen) 

 

Coronavirus 

10-03-2020 

Het zal je niet ontgaan zijn: het Coronavirus (Covid-19) breidt zich momenteel ook in 

Nederland verder uit. Als FC Trias volgen wij de instructies van de GGD, het RIVM 

en de KNVB. Hieronder vermelden wij volledigheidshalve de maatregelen die door 

het RIVM zijn opgesteld om verspreiding te voorkomen:Was je handen regelmatig 

met water en zeep. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. Gebruik papieren 

zakdoekjes. Geen handen schudden (dus ook niet om de tegenstander en/of 

scheidsrechter te begroeten)Wij vertrouwen erop dat je deze maatregelen serieus 

neemt en op zult volgen!Op dit moment (dinsdag 10 maart 2020) is er geen noodzaak 

tot aanvullende actie. Uiteraard volgen wij de berichtgeving van het RIVM en de 

KNVB op de voet.Informatie vind je op de volgende websitesRIVM: 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 KNVB: https://www.knvb.nl/ 

 

HSF Toernooi (JO8-JO13) op 20 en 21 juni_AFGELAST 

 

Historie Spcl. Kotten vrouwenvoetbal 

11-03-2020 

In 1970 wist Willy de Roos, voorzitter van Sportclub Kotten, op het Kottens 

buurtfeest een groep jonge vrouwen enthousiast te maken voor voetbal. Onder het 

motto “als je kunt handballen kun je ook voetballen” raakte hij een gevoelige snaar. 

De meiden hadden al wel eens tegen een bal getrapt op een weiland met jassen als 

doelpalen en broers en buurjongens als tegenstanders. Maar als meisje lid worden van 

een echte voetbalclub, dat was wel toch wel bijzonder in die dagen. Het jaarverslag 

meldde: “In overleg met het bestuur hebben zich een 13-tal dames bij de vereniging 

aangemeld, met dezelfde rechten en plichten als hun mannelijke collega’s”. Direct 

werd er ook een damesbestuur geformeerd. Het eerste bestuur bestond uit Yvonne 

Beskers, Silvia Höfkes en Ine Wiggers. De eerste daad was het inschrijven van het 

eerste vrouwenteam voor de competitie.Henny te Brummelstroete was de eerste 

trainer. Onder zijn leiding en onder de kritische blikken van mannelijke toeschouwers 

werden de regels van het spel bijgebracht en werd er flink getraind. Het eerste 

optreden leverde meteen een prijs op. De VV Winterswijk organiseerde ter 

gelegenheid van het 50-jarig bestaan een vrouwentoernooi en Sportclub Kotten 

verscheen met een team struise dames aan de start. Dat ze ook een aardig balletje 

konden trappen werd snel duidelijk. De vier poulewedstrijden werden gewonnen en 

werd de strijd aangegaan met de Heitrappers uit Reutum. Na een gelijke eindstand 

moesten er strafschoppen worden genomen. De Kotten-dames beschikten over stalen 

zenuwen en trokken aan het langste eind. De beker ging mee op de fiets naar Kotten 

waar de bekerwinst flink werd gevierd.  Het aantal vrouwelijke leden nam snel toe en 

dat leidde tot de oprichting van een tweede vrouwenteam.  Het eerste vrouwenteam 

behaalde diverse kampioenschappen en stoomde in 1978 zelfs door tot de hoofdklasse. 

De successen werden, hoe kan het ook anders als je naar de oorsprong kijkt, uitbundig 

gevierd. 
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Historie vv Ratum vrouwenvoetbal 

11-3-2020 

In 1969 werd bij Lappenschaar in Henxel een “wilde” vrouwenwedstrijd (dat wil 

zeggen niet in competitieverband) gespeeld tussen vrouwen van Ratum-spelers en de 

handbalvrouwen van WWV uit Winterswijk. Dat smaakte blijkbaar naar meer, want 

een jaar later was de geboorte van het eerste vrouwenteam een feit. Een journalist van 

de Nieuwe Winterswijkse Courant, die duidelijk moest wennen aan het idee dat 

vrouwen voetballen, maakte in een verslag melding van “dames die met het lederen 

monster knutselden”. Het Ratum clubblad schreef ene Willem van Hanepen over 

“stoere melkblanke boerinnenbenen afgewisseld met frêle door de zongebruinde en 

geladyshavede hardloopsters”. Het bleek al met al een goede zet van de club.De coach 

was “melkboer” Wim ten Damme en het team kende liefst twee trainers, Henk 

Naaldenberg en Gerrit Piepers. Het eerste kampioenschap werd behaald in 1973. Diny 

ter Haar en Ineke Droppers-Mulder waren zeer actief leden aan het werven en mede 

daardoor werd al snel een tweede team opgericht. In de jaren erna kwam er een derde 

vrouwenteam bij. Hoewel in die jaren vrouwen pas op latere leeftijd gingen 

voetballen, bleek de sport ook aantrekkelijk voor meisjes. In 1984 telde Ratum naast 

drie vrouwenteams een meisjeselftal en welpenteam.Het eerste vrouwenteam speelde 

in 1985 in de hoofdklasse, het tweede team in de eerste klasse. Kortom, het niveau 

was goed. Door de jaren heen waren er trainers van naam actief, waaronder Willy 

Vogel, Gerrit Woordes, Frits ten Dolle en Theo van der Zwet.  Er werden diverse 

kampioenschappen behaald, waaronder die in 1989. Na een 3-1 overwinning op 

AZSV was Ratum kampioen van de afdeling Gelderland.  Met regelmaat 

werden/worden speelsters geselecteerd voor regioselecties. Enkelen schopten het heel 

ver. Zo speelde Mien te Selle, nu technisch coördinator vrouwen/meiden FC Trias, bij 

de Oranje-vrouwen en maakte Monique Reijrink in 1990 haar debuut als keeper bij 

Oranje onder 16. 

 

Nieuwe ballen van FC Twente voor FC Trias 

11-03-2020 

Zaterdag 15 februari zijn we met ruim 110 voetballiefhebbers naar de wedstrijd FC 

Twente tegen AZ geweest. Een mooi affiche met een verrassende uitslag.Het leuke 

aan de kaartverkoop is dat per 10 verkochte kaarten de vereniging een bal krijgt en per 

kaart ook nog eens een bedrag voor de clubkas.Afgelopen week zijn de 11 ballen door 

FC Twente afgeleverd en deze werden door Wenke Wullink-Oonk, die vanuit de 

activiteitencommissie de organisatie op zich had genomen, overhandigd aan Johan 

Rhebergen. Samen met Wim Huiskamp zorgt hij ervoor dat elk team tijdens de 

trainingen en wedstrijden over goede ballen beschikt. Deze ballen zijn dan ook een 

welkome aanvulling. 

 

UPDATE: Wedstrijden, trainingen en activiteiten t/m 1 juni 2020 afgelast.  

Complex blijft gesloten. 

12-03-2020  

De termijn met betrekking tot de afgelasting van wedstrijden en trainingen door de 

KNVB is verlengd tot en met 1 juni 2020. De ontstane situatie is besproken in het 

bestuur van FC Trias en SSB en we hebben besloten dat in ieder geval t/m 1 juni alle 

wedstrijden, trainingen en overige activiteiten bij FC Trias worden afgelast. 
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ONS COMPLEX ZAL IN DEZE PERIODE VOOR EEN IEDER VOLLEDIG 

GESLOTEN ZIJN!Wij willen iedereen vragen zich hieraan te houden en dus ook niet 

alsnog activiteiten op het complex in te plannen.Mocht de situatie veranderen, dan 

zullen wij via een bericht op de website zo snel mogelijk nadere informatie 

verstrekken.Met vriendelijke groet,Het Algemeen Bestuur FC Trias en Bestuur SSB 

 

Voetbalfit van Yassin: Ondanks corona, toch voetbaltraining 

25-03-2020 

KOM WEER IN JE VOETBAL-RITME!De komende periode: Een weekend zonder 

voetbal. Begrijpelijk dat de KNVB onlangs besloten heeft dat het seizoen ten einde is 

en dat trainingen vanwege het coronavirus tot nadere orde geen doorgang vinden. 

Bovendien, zoals het er nu naar uit ziet, gaat dit nog wel een tijdje duren. Blijf daarom 

in je voetbal-ritme, samen met onze hoofdtrainer Yassin Ouardighi! Hij heeft een 

aantal eerste elftal spelers bereidt gevonden om de trainingen voor te doen.Wekelijks 

plaats Yassin allerlei voetbal oefeningen op zijn Voetbalfit instagram account. Wil jij 

fit blijven, voor als we straks -eindelijk- weer het veld op mogen? Doe dan mee!!Blijf 

dus het Instagramaccount Voetbalfit in de gaten houden maar hieronder de eerste 

training: 

 

 

Reunie Spcl. Kotten uitgesteld 

21-03-2020 

De organisatie van de Spcl. Kotten reünie, zoals die gepland stond voor zaterdag 11 

april, heeft in navolging van vele andere activiteiten, besloten om de reünie te 

annuleren.Betekent dat de oud-leden van Spcl. Kotten het gezellige samenzijn te goed 

houden. De organisatie zal, op een later moment, een nieuwe datum inplannen. 

 

Einde seizoen 2019-2020; geen promotie en degradatie 

01-04-2020 

Bericht van de KNVB:Beste voetballiefhebber,Met het oog op 31 maart 2020 door het 

kabinet aangekondigde maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te 

gaan, hebben wij helaas moeten besluiten dat de amateurvoetbalcompetities* dit 

seizoen niet meer worden hervat. We vinden het ontzettend spijtig dat onze 1,2 

miljoen leden en de duizenden ouders en vrijwilligers dit seizoen niet meer kunnen 

genieten van onze prachtige sport. Zeker nu het voorjaarszonnetje daartoe zo 

uitnodigt. Anderzijds: er gaat niets boven gezondheid. Dus er is geen keuze.Nederland 

heeft een uniek verenigingsleven dat nu al geruime tijd stilligt. Sommige verenigingen 

zijn helaas flink getroffen met meerdere zieken en/of zelfs overledenen en zij zijn 

opgelucht als ze straks het verenigingsleven weer aan de praat krijgen. Veel 

verenigingen hebben aangegeven niet meer te willen voetballen en zeker nu niet bezig 

te zijn met competities. We hebben daar begrip voor.Bovendien kunnen door de 

overheid verlengde maatregelen de amateurcompetities niet meer op een gewenste 

manier worden uitgespeeld. In tegenstelling tot bij de profs, bestaat er voor de 

amateurs geen scenario om wedstrijden door te schuiven tot na de start van de 

zomerstop. Onder andere omdat de zomervakantie al op 4 juli start in 1/3 van 

Nederland.Geen eindstanden dit seizoenOmdat we dit seizoen de competities niet 

meer hervatten, hebben we besloten dat er dit seizoen geen eindstanden komen en er 

dus geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de 

bekercompetities niet uitgespeeld. Het volgende seizoen, 2020/2021, start iedereen 
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weer in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. Door het niet uitspelen 

van de competitie hebben we geen eindstand op basis waarvan we vinden dat we een 

eerlijke promotie/degradatie kunnen toepassen. We zijn van mening dat dit het meest 

eerlijke en heldere besluit is. En we realiseren ons dat dit voor sommige teams prettig 

is, voor anderen niet. Dat laatste is uiteraard zeer spijtig. Teams die dit seizoen 

uitkomen in de A-categorie komen in het nieuwe seizoen uit in dezelfde competitie als 

waarin ze dit seizoen zijn gestart. In de B-categorie kunnen alle teams zich voor het 

nieuwe seizoen - zoals gebruikelijk - inschrijven voor het gewenste niveau.Contact 

met belangenorganisatiesUiteraard zijn we niet over een nacht ijs gegaan. Zo is er de 

afgelopen tijd veelvuldig contact geweest met de vertegenwoordigers van 

verschillende verenigingen in het land, onze ledenraad en de belangenverenigingen in 

het amateurvoetbal. We zijn ons er namelijk van bewust dat, hoe logisch deze 

beslissing ook is, deze ook impact heeft op de hobby en passie van onze 1,2 miljoen 

leden en financiele gevolgen heeft voor de bijna 3.000 verenigingen. Uiteraard 

ondersteunen we alle verenigingen hierin. Dit doen we zelf en onder andere samen 

met NOC*NSF en de overheid door ons sterk te maken voor bijvoorbeeld een 

noodfonds voor de sport.Tot slot: hoewel iedereen niets liever dan de velden vol met 

voetbalplezier ziet, hoop ik dat iedereen begrijpt dat zolang dat niet veilig kan, dit 

gewoonweg geen optie is. Hoe moeilijk en jammer dat ook is. Laten we er met z’n 

allen voor zorgen dat we de overheidsmaatregelen blijven naleven, zodat we dit virus 

zo snel mogelijk kunnen verslaan.Houd afstand, Blijf gezond en let op elkaar!Met 

sportieve groet,Jan Dirk van der ZeeDirecteur-bestuurder Amateurvoetbal* De enige 

uitzonderingen zijn de competities waarbij men voor een Europees ticket speelt: 

Eredivisie Vrouwen, Eredivisie Zaal en Eredivisie O19. 

 

 

Ook FC Trias is in de greep van het coronavirus 

04-04-2020 

Het coronavirus heeft ons stevig in de greep, dat merken we natuurlijk in onze 

dagelijks bezigheden en zeker ook bij FC Trias. Sinds donderdag 12 maart is het stil 

op ons ‘t Huitinkveld, geen trainingen, wedstrijden of andere activiteiten. Gevolg 

hiervan is dat er weinig (sportief) nieuws te vermelden is op onze website waarop wel 

het bestuur op gepaste wijze haar visie ten aanzien van het virus met jullie heeft 

gedeeld.Dit hart onder de riem willen we graag met een ieder delen waarvoor we 

graag deze nieuwsbrief willen gebruiken. Het voetbalseizoen zit er dan misschien op 

maar onze hoofdtrainer Yassin Ouardighi zorgt er voor dat we thuis aan de slag 

kunnen en zo onze conditie op pijl houden. Ook dit geweldige initiatief willen we 

natuurlijk bij jullie onder aandacht brengen. Het bestuur denkt uiteraard al na over het 

‘na het coronatijdperk’ en mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen deze via 

website en de sociale media bekend worden gemaakt.Tenslotte: laten we vooruit 

kijken wat voor ons ligt, ons verheugen op het nieuwe seizoen, wat op 30 augustus al 

weer begint met de eerste bekerronde en daarna in het weekend van 19 &20 september 

de eerste speelronde !Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen?Wil je, ondanks het 

beperkte aantal, om wat voor reden dan ook, geen nieuwsbrieven meer ontvangen dan 

kun je dit uiteraard aangeven. Onderaan elke nieuwsbrief staat een link ‘Niet langer 

geïnteresseerd in mail van FC Trias? Klik dan hier om je uit te schrijven’. Klik deze 

link aan en je wordt uitgeschreven voor de nieuwsbrief. 
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JARMO ZWEERINK NIEUWE TRAINER FC TRIAS JO13-1 

06-04-2020 

De JTC en het Jeugd Bestuur zijn blij te kunnen melden dat Jarmo Zweerink de 

nieuwe trainer wordt van FC Trias JO13-1. Een nadere kennismaking voor degene die 

Jarmo nog niet kennen:’Mijn naam is Jarmo Zweerink en ik ben 19 jaar oud. Ik ben 

woonachtig in Winterswijk samen met mijn ouders en zusje. Ik volg de opleiding 

Sport en Bewegen op het Graafschap College te Doetinchem en ik zit in het derde 

leerjaar.Ik ben begonnen met voetballen toen ik 5 jaar oud was op de locatie 

Zwanenberg. Een jaar later gingen we naar het nieuwe Trias complex en onderhand 

voetbal ik hier alweer 12 jaar op ‘t Huitinkveld. Op dit moment speel ik in de JO19-1 

van FC Trias en mijn positie is aanvallende middenvelder. Volgend jaar maak ik de 

stap naar de Senioren.Ik ben 7 jaar geleden begonnen als assistent bij FC Trias E1 

(tegenwoordig JO11-1), waar Ronald Silooy de trainer was. Ik heb dit 4 jaar lang 

samen met Ronald mogen doen en heb hier veel van geleerd. Ronald heeft me veel 

bijgebracht en is in die tijd heel belangrijk voor mij geweest. Door Ronald heb ik de 

passie, beleving, kneepjes van het trainerschap mogen leren en hiervoor ben ik hem 

heel dankbaar. In het 1e jaar dat ik hoofdtrainer was, heb ik mijn KNVB 

pupillentrainer diploma behaald. In mijn 3e jaar heb ik mijn KNVB TC 3 diploma 

behaald. Nu ben ik bezig aan mijn 3e jaar van de JO11-1. Ik heb dit met veel passie, 

beleving en niet te vergeten veel plezier gedaan, maar ik merk nu dat ik toe ben aan 

een volgende uitdaging. Ik heb samen met FC Trias besloten dat ik volgend seizoen de 

Hoofdtrainer van de JO13-1 word. Ik heb veel zin om dit nieuwe avontuur aan te gaan 

en ik hoop door deze stap weer nieuwe dingen te leren. Ik hoop op een mooi en 

sportief voetbalseizoen.Sportieve groet,Jarmo Zweerink’ 

 

 

JASPER MAURIX KOMEND SEIZOEN TRAINER FC TRIAS JO15-1 

06-04-2020 

Nu Bob de Jongh m.i.v. het nieuwe seizoen trainer wordt van FC Trias Heren 2 

hebben JTC en Jeugd Bestuur een nieuwe trainer gezocht en gevonden voor FC Trias 

JO15-1 dat uitkomt in de derde divisie. Wij heten Jasper van harte welkom.Een korte 

kennismaking:’Mijn naam is Jasper Maurix, ik ben 27 jaar jong en woonachtig in 

Neede. In het dagelijks leven ben ik assistent accountant op twee verschillende 

administratiekantoren. Ik heb zelf jarenlang in het 1e elftal gevoetbald van V.V. 

Lochuizen maar het trainersvak begon ik steeds interessanter te vinden. Inmiddels ben 

ik 4 jaar lang actief bij HSC’21 te Haaksbergen als jeugdtrainer. Op dit moment train 

ik hier de JO13-1 en ben ik assistent trainer bij de JO19-1.Tijdens mijn trainerscarrière 

heb ik in het verleden twee jaar lang de JO11-1 getraind. Mijn laatste uitdaging was 

het trainen van de JO13-1 van HSC’21. Toen de vacature bij FC trias voor de JO15-1 

vrij kwam, werd ik direct enthousiast. Ik heb vier ontzettend mooie en leuke jaren 

achter de rug bij HSC’21 maar voelde dat ik toe was aan een nieuwe uitdaging. Om 

die reden heb ik direct besloten om voor deze functie te solliciteren. Mede door de 

goede gesprekken, de manier van werken en het warme gevoel dat de mensen mij hier 

geven, was de keuze voor mij snel gemaakt: hier wil ik training komen geven! Ik ben 

er van overtuigd dat ik binnen FC Trias mijn nieuwe uitdaging gevonden heb en ik 

kan niet wachten om de JO15-1 te gaan trainen en begeleiden.Voor nu wens ik 
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iedereen sterkte en gezondheid toe in deze nare tijd, zodat wij straks weer met zijn 

allen kunnen genieten van het voetbalspelletje!Tot na de zomer!Jasper Maurix’ 

 

Willy Smit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

24-04-2020 

De jaarlijkse lintjesregen verliep dit jaar anders dan anders. Zo werd Willy via de 

telefoon door onze burgervader Joris Bengevoord ingelicht dat “de koning het heeft 

behaagd” hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau als dank voordat 

wat hij als vrijwilliger voor Winterswijk heeft betekend.  De formele uitreiking van 

het lintje volgt later.Willy kennen wij natuurlijk als de voorzitter van SSB (Stichting 

Sport Bataafseweg Winterswijk) maar daarnaast heeft ook als vrijwilliger diverse 

bestuursfuncties vervuld. Zo was hij van 1984 tot 2002 voorzitter van 

voetbalvereniging VV Ratum. In die functie was hij betrokken bij de 

fusiebesprekingen die later leiden tot FC Trias.  Als bestuurslid van FC Trias was hij 

verantwoordelijk voor de nieuwbouw op sportcomplex ’t Huitinkveld.  Daarnaast is 

hij sinds 1999 lid van het algemeen bestuur van de Vereeniging Volksfeest 

Winterswijk en maakt hij deel uit van de optochtcommissie van het bloemencorso. 

Sinds 2013 is hij ook voorzitter van de Foundersvereniging van Theater De Storm. 

Verder is hij sinds 2017 bestuurslid van de Ondernemerskring Winterswijk 

(OWIN).Willy, ook namens alle leden van FC Trias hartelijk gefeliciteerd met je 

welverdiende benoeming ! 
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Bestuur FC Trias, Winterswijk  september 2020 

 

Bart Berenschot, voorzitter     : ………………………………………….. 

  

 

Raymond Nienhuis, penningmeester   : ………………………………............. 

 

 

Carolien Steintjes, secretaris    : ………………………………………….. 

 

 

Hans de Roos, bestuurslid jeugdvoetbal   : ………………………………………….. 

 

 

Dinand Oonk, bestuurslid vrouwenvoetbal   : ………………………………………….. 

 

 

Gerald Winkelhorst, bestuurslid seniorenvoetbal  : ………………………………………….. 

 

 

Remco Snaphaan, bestuurslid algemene zaken  : ………………………………………… 

 

 

 

 


