Jaarverslag FC Trias, seizoen 2021-2022
Het is mij –Carolien Steintjes- als secretaris een genoegen om u namens het Algemeen Bestuur van FC Trias het jaarverslag
2021-2022 –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
2021-2022 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 2022-2023

FC Trias tekent samenwerkingsovereenkomst met De Graafschap
10-07-2021
Onlangs hebben 20 regionale amateurclubs, waaronder FC Trias, hun handtekening gezet onder een
samenwerkingsovereenkomst met De Graafschap Jeugdopleiding: “Deze nieuwe manier van samenwerken is gericht op het
delen van kennis en het verankeren van de visie van De Graafschap in de regio. De samenwerking vervangt dat wat
voorheen het RSVJ convenant was”, zegt projectleider AV/BV Sjoerd Voerman.De Graafschap Jeugdopleiding hoopt op deze
manier de potentie die de Achterhoek bezit op voetbalgebied, waaronder kennis, visie en het talent van de jeugd, optimaal
te benutten. Daarnaast moet de samenwerking op termijn een impuls geven aan de kwaliteit en het niveau van de
regionale jeugdafdelingen en de visie van De Graafschap regionaal op de kaart zetten. Het samenwerken met deze
partnerverenigingen is dan ook echt gebaseerd op tweerichtingsverkeer, zo onderstreept ook onze voorzitter van de
jeugdcommissie Hans de Roos:;Natuurlijk hoopt de Graafschap het ultieme jeugdtalent in de Achterhoek te kunnen scouten
maar ze zullen ook aandacht gaan geven aan andere aspecten van het jeugdvoetbal zoals als het verwerken van
teleurstellingen en discriminatie binnen de jeugd. “Ik ben er trots op dat wij als De Graafschap echt iets kunnen betekenen
voor de regio en ik verwacht veel van deze mooie nieuwe samenwerking”, vult hoofd jeugdopleiding Jefta Bresser aan.
Wim Mennink neemt afscheid van de mini's
14-07-2021
Na maar liefst 18 jaar met veel plezier de mini’s van FC Trias de eerste voetbalskills te hebben bijgebracht, heeft Wim
Mennink onlangs de laatste training aan onze kleine champions gegeven. Wim kreeg enkele leuke attenties van een aantal
mini’s. Langs deze weg danken wij Wim hartelijk voor zijn enthousiasme.
Ukkievoetbal van start bij FC Trias
22-07-2021
Mogen wij jullie even voorstellen aan Suus en Dexx, 3 jaar jong en nu al gek op voetballen! Het is natuurlijk superleuk om
dat samen met leeftijdsgenootjes te doen en dat kan vanaf september bij FC Trias. Kinderen in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar
kunnen dan terecht bij onze Ukkies, die op woensdagmiddag spelenderwijs gaan ; onder leiding van Tamara Schuurmans en
Femke Piek.
De Ukkies trainen bij gunstige weersomstandigheden op hetzelfde tijdstip als de Mini’s, namelijk van 17.00 uur tot 18.00
uur, wel zo handig voor hun ouders als er al een grote broer of zus bij de Mini’s speelt.Tijdens de training van de Ukkies
vragen wij minimaal 1 ouder/ verzorger per kind hierbij aanwezig te zijn.
Inloopspreekuur weer van start bij FC Trias
25-08-2021
De samenwerking met fysiotherapie Jolien te Brake wordt ook het komende seizoen voortgezet. Daar zijn wij uiteraard erg
blij mee.Vanaf dinsdag 24 augustus is het weer mogelijk een afspraak te maken voor het inloopspreekuur. Op dinsdagavond
is het inloopspreekuur
Fiets4Daagse zorgt weer voor gezellige drukte op ’t Huitinkveld
21-09-2021
Wat een gezellige drukte was eindelijk weer eens op ‘t Huitinkveld! Het voetbalseizoen moet nog beginnen maar in de week
van 31 augustus t/m 3 september was het ook weer de start en finishlocatie van de Winterswijkse Fiets4daagse. Na een jaar
verplicht overgeslagen te moeten hebben kon de vierdaagse, zij het met een paar beperkte aanpassingen, om zo te kunnen
voldoen aan de geldende corona maatregelingen, gelukkig wel door gaan. Fietsliefhebbers hebben hun hart weer op
kunnen ophalen op de vele fietspaden die in Winterswijk aanwezig zijn.Ben Bengevoord een van vele vrijwilligers van die de
Fietsvierdaagse organiseren. We hebben dit jaar natuurlijk geweldig fietsweer. We zitten door de corona, veel later in het
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jaar (anders vaak eind juni/begin juli) maar we treffen het natuurlijk enorm. De eerste twee dagen hadden we beide zo
rond de 1.300 deelnemers dat is natuurlijk een geweldig aantal. Er komt heel wat bij kijken voor dat er gefietst kan worden.
Iedere dag kunnen de fietsers tussen 9.00 en 12.00 uur vertrekken voor een tocht van 25, 40 of 60 kilometer door het fraaie
Nationale Landschap Winterswijk en aangrenzende gemeenten. De routes worden duidelijk uitgepijld en hiervoor gaat men
al vroeg op pad om deze uit te zetten. Uiteraard ontvangen de deelnemers een uitgebreide routebeschrijving dus niets
wordt aan het toeval overgelaten.Gerrit Piepers en Domien Gebbink stralen achter de bar van onze kantine: De vierdaagse
is ook voor ons een fantastisch evenement. Iedereen heeft plezier, geniet volop en hierdoor wij natuurlijk ook. Domien en
ik openen ‘s ochtends bij toerbeurt de kantine. Samen met de andere vrijwilligers die in de kantine staan ontvangen we de
deelnemers en voorzien wij ze van een natje en droogje. ‘s Ochtends natuurlijk veel koffie maar als de fietsers terug komen
schenken we ook wat anders en hebben velen trek in iets lekkers, zo legt Gerrit Piepers enthousiast uit.
Iedereen, WFevenementen als organisator, onze vrijwilligers van de kantine, maar in het bijzonder de vele fietsers, hebben
volop genoten van vier heerlijke fietsdagen. Grote dank gaat uit naar iedereen die heeft geholpen om er weer een succes
van te maken. Tot volgend jaar, waarbij we hopelijk weer zoveel enthousiaste fietsers mogen ontvangen op ’t Huitinkveld.
O23 en H1 beide in Achterhoek Cup
21-09-2021
Ook dit seizoen wordt er weer gespeeld om de Achterhoek Cup (zie www.achterhoek-cup.nl voor meer info) waarbij we dit
jaar met twee teams uitkomen: FC Trias 1 en FC Trias O23. Dit laatste is een speciaal team met inderdaad allemaal spelers
van onder de 23 maar minimaal 15 jaar oud.
Beide teams spelen hun eerste wedstrijd op dinsdag 12 oktober om 20:00 uur.
Hoofdsponsoren bezoeken collega Peters Installatietechniek
21-09-2021
Net als andere jaren is er onlangs weer een bijeenkomst geweest met onze hoofdsponsoren. Hiervoor ging men op bezoek
bij collega sponsor Peters Installatietechniek. Peters heeft onlangs intrede genomen in haar nieuwe bedrijfspand op het
industrieterrein 7-Poort in Zevenaar. Een mooie reden dus om daar bij elkaar te komen. Tijdens het bedrijfsbezoek lieten de
sponsoren zich niet alleen bijpraten over de laatste stand van duurzame klimaattechniek maar ook over de ontwikkelingen
binnen FC Trias. De aftrap van de bijeenkomst was bij Nathan, niet alleen buurman van Peters Installatietechniek, maar
vooral expert op het gebied van duurzaam verwarmen, koelen en warm tapwaterbereiding. De geboden oplossingen
passen helemaal in de energietransitie waar we met z’n allen middenin zitten. De energietransitie is de omschakeling van
fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar duurzame energie (zon, wind en aardwarmte).
Peters Installatietechniek gebruikt bij veel van hun klanten de systemen die Nathan kan leveren en dan in het bijzonder de
systemen die zijn gebaseerd op aardwarmte. Daniel Frenken, algemeen directeur van Peters Installatietechniek, heette
iedereen welkom en vertelde daarbij enthousiast over het ontstaan van het in 1963 opgerichte bedrijf. Destijds begonnen
als loodgietersbedrijf, waarbij Daniel in 2010 zitting nam in de directie. De markt vroeg op dat moment echter om
totaalinstallateurs (E, W en HVAC) die een klant volledig kan ontzorgen, zo levert men vanaf het 50-jarig jubileum een
zogenaamd totaalpakket: advies, installatie en onderhoud.
In 2015 greep Daniel de kans om Peters verder te laten groeien door de overname van Henk te Winkel en in het verlengde
daarvan werd men hoofdsponsor bij FC Trias. Vanaf dat moment prijkt de naam van Peters Installatietechniek op de
coachjassen van onze jeugdtrainers en -leiders. Dat vinden wij als FC Trias natuurlijk geweldig maar ook Daniel
onderstreepte dat dit vertrouwen had gegeven in de regio, zo kwamen meerdere grotere (HtW) klanten terug bij Peters.
Het bedrijf bleef maar doorgroeien en hierdoor was een groter pand noodzakelijk.
Daniel legde de collega-sponsoren vol trots uit dat het zelf het pand tot op het laatste wandje had bedacht en liet elk details
tijdens de rondleiding vol (terechte) trots zien. In de presentatiegids die binnenkort uitkomt meer informatie over Peters
Installatietechniek. Daarna was het woord aan voorzitter Bart Berenschot die de aanwezigen een inkijkje gaf in de
ontwikkelingen binnen FC Trias en de beheersstichting SSB. Hij begon daarbij met een korte terugblik op het corona-seizoen
2020/2021 waarbij hij lof uitsprak voor de vele jeugdtrainers/leiders die er ondanks het gebrek aan een reguliere
competitie er alles aan gedaan hebben om er voor de vele jeugdleden toch iets leuks van te maken. Dit heeft zelfs
geresulteerd in een groei van het aantal leden. Voor de allerjongsten is er nu het Ukkievoetbal (vanaf 2 jaar) en er is nog
meer ruimte voor de breedtesport (o.a. met 3 zaterdagteams). Op verzoek van de meiden/vrouwen komen zij vanaf
komende seizoen uit op de zaterdag en ondertussen blijft men eigen spelers opleiden voor het eerste elftal. Bart
onderstreept nog eens het werven en behouden van vrijwilligers en legde daarbij de achtergrond van de daarbij passende
wervingsactie uit. Voordat hij het woord gaf aan de sponsorcommissie bedankte hij nogmaals de sponsoren dat zij, ondanks
de roerige Covid-periode, toch de vereniging (financieel) bleven ondersteunen.Tenslotte sprak de nieuwe voorzitter van
sponsorcommissie, Patrick Grijsen. Hij bedankte daarbij eerst zijn voorganger Frank Kremer over wie hij, helaas, geen
spannende anekdotes kon vertellen want Frank had alles altijd tot in de laatste puntjes georganiseerd.
Patrick gaf inzicht in de nieuwe samenstelling van de sponsorcommissie en bedankte naast Frank ook Nick Dute en (de niet
aanwezige) Karolien Beijers en Jan Winkelhorst voor hun geweldige inzet. Ook de nieuwe leden van de commissie zullen
zich blijven inzetten om inkomsten te genereren die ten goede komen aan FC Trias, niet alleen door te werven maar ook
door het langdurig binden van bestaande sponsoren. Minimaal tweemaal per jaar wordt iets georganiseerd, zo zal er later
in het jaar weer een bedrijfsbezoek plaatsvinden. Tenslotte mocht Patrick de eerste nieuwe coachjas uitreiken aan de
gastheer van de avond: Peters Installatietechniek heeft namelijk haar contract met 5 jaar verlengd en hiervoor zullen alle
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jeugdtrainers/leiders een nieuwe coachjas krijgen waarvan Daniel Frenken de eerste mocht aantrekken. Na het formele
gedeelte was er nog volop de gelegenheid om met elkaar te praten tijdens de gezellige nazit.
Weer twee meiden van FC Trias bij MVVA
21-09-2021
Evy ten Hagen en Demi Meijnen tekenen “contract” bij MO13. In navolging van Karlijn Boerman (O15) en Fenna te Selle
(O14) zijn opnieuw twee speelsters van FC Trias aangesloten bij het meidenvoetbalbolwerk van de Achterhoek: MVVA. Op
vrijdagavond 3 september 2021 tekenden Evy ten Hagen en Demi Meijnen op De Vijverberg beiden hun “contract”.Dat
contract tussen haakjes staat is natuurlijk omdat het nog geen echt contract is zoals bij een profclub. Maar MVVA (Meiden
en Vrouwen Voetbal Achterhoek) doet er alles aan om het echt te laten lijken: een professionele fotograaf die de teamfoto
maakt en ook het teken-moment vastlegt. De teamfoto is dezelfde als van eerstedivisionist De Graafschap. En dat is de
toekomst van MVVA: kweekvijver voor De Graafschap Vrouwen 1. Dat MVVA het serieus aanpakt is te zien aan de
presentatie die het houdt voor de ouders en coördinatoren van de aanwezige clubs. Hun doel is het meiden en
vrouwenvoetbal in de Achterhoek verder te ontwikkelen en toekomstbestendig te maken. Ze werken samen met onder
andere De Graafschap voor ondersteuning van het voetbaltechnische gedeelte, maar ook met de KNVB, stichting Topsport
Gelderland, MedSupport Fysiotherapie en de Gelderse keepersschool.Uit de presentatie blijkt duidelijk hoe professioneel
de aanpak is. Naast de voetbaltechnische aspecten wordt ook de belastbaarheid van de meiden goed in de gaten gehouden
(blessurepreventie).MVVA is twee jaar geleden van start gegaan met één O13 team. Vorig jaar is er een O14 team
bijgekomen (O13 is doorgeschoven naar O14 en O13 is een nieuwe lichting) en dit jaar is er ook een O15 team. Volgend jaar
komt er een O17 team en in 2023 een Beloften team. In 2024 moet er dan een De Graafschap vrouwenteam staan.Demi en
Evy komen dit seizoen bij MVVA in het nieuwe O13 team. Ze hadden op de Vijverberg de avond van hun leven. Evy: “Ik vond
het vet dat we in het stadion een foto mochten maken. En het contract tekenen was ook vet.”Demi vertelt: “Het was heel
gaaf en ik vond het geweldig om het contract te tekenen en natuurlijk in het stadion van De Graafschap te zijn.” “En we
hebben een heel gezellig team”, vult Evy aan.Net als bij het mannenvoetbal haalt ook bij de vrouwen slechts een klein deel
van de talenten de top. We zijn benieuwd of één van de meiden straks bij De Graafschap speelt. Wij van FC Trias blijven het
nauwlettend volgen. Demi en Evy tekenen hun “contract” bij MVVA, onder toeziend oog van MMVA-trainer Leon Tol (links)
en Loek Heinne, contactpersoon voor MVVA bij FC Trias.
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Word jij onze nieuwe clubheld ?
16-09-2021
Onlangs zijn we een actie gestart voor het werven van nieuwe vrijwilligers. Deze actie hebben we de slogan : Hey daar!
Word jij de nieuwe clubheld?; meegegeven. Zo zijn er op de eerste zaterdag; door Carolien Steintjes en Bart Berenschot
flyers uitgedeeld en gesprekken gevoerd met potentiele clubhelden. Daarnaast hebben Ellen van Dam en Léon ten Elshof de
ouder(s)/verzorger(s) van nieuwe jeugdleden ontvangen voor een nadere kennismaking en ze bovendien uitgelegd wat er
allemaal gebeurt op ons complex. Van de kantine tot de was en van onderhoud aan de accommodatie tot aan het
wedstrijdsecretariaat. Er gebeurt veel om voetbal mogelijk te maken. In onderstaand filmpje leggen Carolien, Bart en Léon
nog eens uit wat een nieuwe clubheld voor onze vereniging kan betekenen: Nieuwsgierig geworden? Ben jij het nieuwe
talent voor in de vrijwilligers organisatie van FC Trias? Zit jouw interesse hier niet bij, we hebben nog veel meer te doen.
Stuur een mail en we gaan kijken hoe je ons kan helpen. Interesse? Mail naar vrijwilligerscommissie@gmail.com
EHBO-vereniging geeft opleiding ‘Eerste hulp diploma’
21-09-2021
In het najaar start de EHBO-vereniging Winterswijk weer met de opleiding ‘Eerste hulp diploma’. In maximaal tien lessen
leren de cursisten de juiste eerste hulp te verlenen. Er zijn meerdere argumenten om een cursus te gaan volgen, zegt José
Bos, coördinator van de lessen en opleidingen van de EHBO-vereniging Winterswijk. “De belangrijkste reden is dat je met
EHBO-kennis een verschil kan maken. Sterker nog je kan er levens mee redden.”EHBO-kennis kan heel nuttig zijn wanneer
een gezinslid of iemand anders een ongeluk of hartstilstand heeft, maar ook noodzakelijk, bijvoorbeeld omdat het een
verplichting is bij evenementen of voor sommige beroepen, zoals gastouder of sport-instructeur. “Wanneer je de Eerste
Hulpopleiding bij onze vereniging afrondt, krijg je het officieel erkende EHBO-diploma”, vertelt José, “Vijf keer per jaar is er
een bijscholing.” Die bijscholing is nodig om de kennis en vaardigheden actueel te houden.ArgumentenMen kan ervoor
kiezen de opleiding te volgen omdat dat voor iemands beroep of werk vereist is. Maar men kan ook om praktische of
maatschappelijke redenen de opleiding gaan volgen, bijvoorbeeld omdat men gezinsleden, familie of vrienden wil kunnen
helpen als dat nodig is. Een ander argument is dat iemand er aan bij wil dragen dat de vereniging of een andere organisatie
een evenement kan organiseren waar dorpsgenoten dan weer plezier aan kunnen beleven. Men kan de opleiding ook
volgen omdat iemand het zelf leuk vindt om als EHBO-vrijwilliger mensen te helpen of op een evenement te assisteren dat
de EHBO-er sowieso interessant vindt, zoals een voetbalwedstrijd, festivals of andere evenementen.Praktische informatieIn
de cursus worden de basisvaardigheden aan geleerd. Zo wordt er geleerd wat te doen als iemand in zijn vinger snijdt, lelijk
valt tijdens een sportwedstrijd of als iemand onwel wordt. Ook is er aandacht voor reanimatie en de AED. De lessen worden
gegeven op onze thuisbasis ‘t Huitinkveld. Als er voldoende deelnemers zijn, gaat de cursus in het najaar van start.
Aanmelden kan bij de secretaris van de vereniging via ehboverenigingwinterswijk@gmail.com. Meer informatie is te vinden
op de website van EHBO-vereniging Winterswijk: ehbowinterswijk.nl/ehbo-opleiding.
Verdiende winst in openingswedstrijd FC Trias 1
27-09-2021
En ja, daar sta je dan eindelijk, begin seizoen 21-22. In Rheden tegen de plaatselijke trots sc Rheden. Want na een break van
pak hem beet 1,5 seizoen eindelijk na een voorbereiding van 8 weken , voetballen om echie. Nadat FC Trias in de beker
Westendorp met 10 -0 had verslagen mochten daar geen consequenties aan getrokken worden. Dat de KNVB zulke
wedstrijden organiseert is iets waar men goed over moet nadenken. Dus waar stond FC Trias nu eigenlijk? Niemand die het
wist ook na het gelijkspel in de 2e bekerwedstrijd uit in Rekken 0-0; Maar de technische staf maakte zich geen zorgen
temeer omdat de selectie op een paar plaatsen na intact is gebleven. Aanwinst Justin de Zwart laat in de wedstrijden zien
een aanwinst te zijn voor ons 1e 11-tal.En wat we konden verwachten van Rheden was ons niet helemaal bekend. Eén ding
was zeker, de topscorer van de laatste jaren bij Rheden is gestopt in het 1e en dit is een behoorlijke aderlating voor Rheden.
Echter Rheden van nu, is niet het Rheden van de laatste jaren. Vanmiddag waren er wel geteld 2 spelers aanwezig waar FC
Trias de laatste jaren tegen heeft gespeeld. De rest is jeugd of spelers die de laatste jaren alleen in het 2e hebben gespeeld.
FC Trias was daarom de bovenliggende partij op een grasmat die op vrijdag nog rustig een knipbeurt had kunnen gebruiken.
Het was wat aan de lange kant maar geen speler die hier commentaar op had. Maar was het korter geweest dan weet uw
verslaggever zeker dat de score hoger was uitgevallen. Nu bleven de ballen die niet strak genoeg ingespeeld werden nog
wel eens hangen.Rheden kon in de 1e helft geen moment gevaarlijk worden. FC Trias had het achterin prima staan en na 2
gemiste kansen was het spits Antoine de de score op 0-1 bracht. Een prima aanval werd dito afgewerkt zoals een spits dit
hoort te doen. Hoogtepunt van de 1e helft was de 0-2. Een prachtige voorzet vanaf links door Menno werd op waarde
geschat door Nick. Met een evenzo mooie kopbal was de keeper van Rheden volledig kansloos. 0-2 was teven de ruststand.
FC Trias kwam na de rust niet goed uit de kleedkamer. Waar Yassin de ploeg voor had gewaarschuwd, Rheden zo meer
vooruit voetballen kwam ook zo uit. Trias had geluk dat direct na rust de lat redding bracht. Rheden kreeg in de 1e 15 min
de betere kansen maar Mathijs kwam in alle gevallen als winnaar uit de bus. Hierna nam FC Trias het heft weer in handen
en kwam het niet meer in de problemen. Uit 1 van de vele corners liet Melvin W zien dat koppen een specialiteit van hem is
en liet de 0-3 aantekenen. In het slotstuk liet Roman nog eens zien waarom hij nr 14 draagt. Als JC in zijn jongste dagen
soleerde Roman door de laatste linie van Rheden en bood Melvin K een niet te missen kans 0-4.Al met al een tevreden FC
Trias . Bij Rheden met 0-4 winnen was FC Trias de laatste jaren niet vergeven. Met deze overwinning moet men verder
bouwen. Komende zondag komt Montferland naar Winterswijk. Als FC Trias het niveau nog wat kan op krikken dan zal
Montferland zonder punten huiswaarts keren. Aanvang zoals normaal 14.00 uur
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Gerard Knook benoemt tot lid van verdienste
27-09-2021
Op maandag 27 september hielden wij onze Algemene LedenVergadering. Tijdens deze vergadering werd Gerard Knook
bedankt voor zijn vele uren vrijwilligerswerk die hij heeft gestoken in onze kantine (eerst op Zwanenberg en later op ‘t
Huitinkveld) waarvan hij heeft aangekondigd dat hij hiermee volgend jaar gaat stoppen.
Onze voorzitter had niet alleen mooie woorden voor Gerard maar hij benoemde hem (volledig terecht) als lid van
verdienste van FC Trias.’Bart had voor Gerard de volgende mooie woorden:Het koste veel moeite om je hier naar toe te
krijgen. Ik begreep van Andre dat je eerst niet voornemens was om hier naar toe te komen. Dus ik maar Hanny bellen. Ook
die was ten einde raad en zij belde daarna Ronald Jansen. Onze verbinder Ronald bedacht een plan dat hij in gesprek met
mij moest over de kantine en jij moest erbij zijn. En ja, volgens mij vermoedde je al wat.Beste Gerard, Begin van dit seizoen
kondigde je je vertrek aan als “kantinebaas” bij FC Trias. Nog een jaar en dan ben ik weg op z’n Knooks. En dit keer is het
echt zo, je hoeft me ook niet over te halen zo zei je. Want de laatste jaren twijfelde je al wel effe, ga ik wel of ga ik niet
door, tenminste dat gevoel gaf het mij. En dan waren we maar al te blij dat jij met al je kennis aangaf, it geet oan of te wel
en door.Toch willen we daar even bij stilstaan Gerard: Het twintigste jaar in “jouw kantine” als vrijwillige ondernemer.
Na het overlijden van Koos Verkaik als ik het goed heb, was jij diegene die het voort heeft gezet. Als nogmaals vrijwillige
ondernemer, want zo heb ik altijd je rol gezien. Want menig ondernemer zou blij zijn met de omzetten en resultaten die je
gedraaid hebt en nog draait. Onze kantine als een van de financiële levensaders van onze vereniging en stichting. Het geld
waar we veel dingen van kunnen doen. Het mooie aan jou is dat je de gesprekken met de leveranciers ziet als een echte
wedstrijd. Je strategisch gezegd ze heel kort door de bocht probeert uit te melken of iets met onderste uit de kan zoals je
zegt en het altijd zodanig voor onze vereniging gunstig laat uitpakken.Maar niet alleen de kantine. Zo heb je daarvoor in het
dagelijks bestuur gezeten, deed en passant nog even de ledenadministratie samen met Hanny aan de keukentafel. Hanny
die overigens ook nog steeds in de kantine helpt. Maar beste Gerard, naast FC Trias weet ik dat je ook graag je vrije tijd
besteed aan het gaan naar de Vrienden van Amstel Live. Vakantietripjes waar ik dan gewoon even een fotootje krijg van
blauwe luchten en witte stranden met Gerard en Hanny op de stretchers aan de cocktail terwijl ik achter mijn bureau zit op
het werk. Maar ook lekker uit eten is een van je favoriete bezigheden. Alhoewel ik dit weekend begreep dat je tijdelijk
shakes gaat proberen samen met Hanny? Beste Gerard, als mens zie ik je als een ruw bolster, blanke pit die veel voor onze
vereniging heeft gedaan en ook nog steeds doet. Zodat we elk jaar weer prima cijfers konden laten zien. Altijd van je op
aan, een man, een man, een woord, een woord. Altijd in de weer ook tijdens de coronatijd waar je wekelijks ervoor hebt
gezorgd dat e.e.a. schoon bleef en functioneel om alles zo weer op te kunnen starten. Soms is het zo dat waardering niet
altijd wordt uitgesproken maar dat wil niet zeggen dat het er dan niet is.
Als vrijwilliger sta je belangeloos voor de medemens klaar. En dat wordt ook niet altijd door iedereen gezien.
Maar wij als bestuur zagen dat wel zo Gerard en dat moet je van me aannemen. Ik heb iets voor gesteld in het Algemeen
Bestuur en het bestuur van SSB en daar was het antwoord van allen unaniem ja op.
Daarom willen we je eren met de titel Lid van Verdienste van onze vereniging voor alles wat je voor onze vereniging hebt
gedaan. Ik wil dan ook de aanwezigen in de zaal vragen of zijn daar mee in kunnen en willen stemmen? Van harte
gefeliciteerd Gerard!
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Weer grote overwinning FC Trias 1
5-10-2021
Uw verslaggever schreef aan het einde van zijn vorig verslag, uit bij Rheden, dat als FC Trias haar niveau nog wat op wist te
krikken, zouden de 3 punten op het vertrouwde Huitinkveld blijven. En de 3 punten bleven thuis. Met groot gemak won
men met 9-0 van FC Montferland. Nu kun je zeggen dat de bezoekers geen beste wedstrijd speelden, maar ik schrijf liever
dat FC Trias 1 een prima wedstrijd speelde. Als je in de Gelderlander leest dat AZSV met rust al 4-0 voorstaat maar niet in
staat was om deze na rust verder uit te bouwen, daar slaagde ons vlaggenschip met vlag en wimpel in. Na een ruststand
van 3-0 kon FC Trias het op brengen om gas te blijven geven en behaalde zodoende een grote overwinning.Ik zal u alle
aanvallen en doelpuntenmakers onthouden. Dat zal niet lekker lezen en dan wordt het een beetje saai. RTV Slingeland
heeft de beelden en laat in haar samenvatting goed zien dat FC Trias prima speelde. Verdedigd staat het prima. Mathijs
kreeg vanmiddag niet veel te doen. Op het middenveld heerste vanmiddag Rolf om daar Nick, Roman en later Jorrit niet
tekort mee te doen. En de verdediging van de bezoekers wist zich geen raad met de aanvallers van FC Trias die er lustig op
los scoorden. Dat we vanmiddag ook een prima bank hadden bewijst wel dat we op moment van wisselen op geen enkel
moment minder werden.Zondag a.s. gaat FC Trias richting Ruurlo. Aanvang 14.00 uur. Als koploper in 3B kan het zich niets
veroorloven en zal men met dezelfde energie, mentaliteit en gogme Ruurlo moeten bestrijden als thuis tegen Montferland.
Ook RTV Slingeland legde de doelpunten op de volgende manier vast.
Zeer geslaagde MVVA clinic bij FC Trias
21-10-2021
Op woensdag 20 oktober organiseerde MVVA in samenwerking met FC Trias een voetbalclinic voor meiden in de leeftijd
van 8 tot 15 jaar. MVVA en FC Trias, als organisatie, maar nog meer de deelnemende meiden kijken terug op een zeer
geslaagde clinic. Zo werkten, verdeeld in drie leeftijdsgroepen, de meiden verschillende oefenvormen af onder leiding van
drie trainers van MVVA, het meidenvoetbalbolwerk van de Achterhoek dat in toekomst de basis wil vormen voor
vrouwenvoetbal bij De Graafschap. De meiden genoten deze middag zichtbaar. Leuke oefeningen, partijspelen en als
afsluiting de penaltybokaal, die door Dide Heinne werd gewonnen. De speelster van FC Trias JO15-2 won daarmee een echt
MVVA shirt. ;Anouk ter Bille van MVVA was tevreden over het verloop. “Het was leuk om te zien hoe de meiden het deden.
Vooral de allerkleinsten. Daar zitten leuke talentjes bij.”Met Karlijn Boerman (O15), Fenna te Selle (O14), Demi Meijnen en
Evy ten Hagen (beiden O13) heeft FC Trias al vier speelsters in de diverse MVVA selecties. De club hoopt dat dit aantal de
komende jaren verder zal groeien.Wil je meer informatie of een keer meetrainen bij onze meiden- en vrouwenafdeling?
Stuur dan een email naar meidenvrouwenafdeling@fctrias.nl of bel even 06-52698408
5e overwinning op rij voor FC Trias 1
24-10-2021
FC Trias won vandaag voor de 5e keer op rij. Vandaag was het DVV dat daar geen verandering in kon brengen. Na een
ruststand van 2-0 werd het uiteindelijk 3-1 voor de thuisploeg en trotse koploper uit de 3e klasse B. Daarmee beleefd FC
Trias de beste seizoenstart sinds tijden. Volgende week wil men dit bevestigen uit bij HC ’03.Eerst terug naar
zondagmiddag. FC Trias begon wederom goed aan de wedstrijd. Binnen een kwartier stond men op 1-0. Een vrije bal van
Menno vanaf 30 meter werd een kletser van de keeper van DVV. Nick H was er als eerste bij en liet de 1-0 op het scorebord
zetten. Daarna werd het een wedstrijd waarin DVV liet zien dat men aardig kon voetballen. Alleen zoals de trainer van hun
aangaf “niet alleen blaffen maar ook bijten” was zeker op zijn plaats. DVV werd in de eerste helft niet gevaarlijk maar FC
Trias had het toch wel degelijk lastig met de uitploeg. Omdat DVV met 5 achterop speelde wist men hier niet goed mee om
te gaan. Maar niet voor de 1e keer gaf FC Trias geen krimp achterin en hield men de pot achterin wederom dicht. Omdat
het achterin goed stond weet FC Trias altijd wel dat men voor in kansen krijgt. Ook vandaag weer. Nu was het Cornelis dat
volkomen terecht een penalty kreeg. Net voor rust werd het 2-0 door Menno. Ook de 3-0 had zomaar kunnen vallen ware
het niet dat een inzet van Menno op de paal belande.In de rust deed de technische staf een tactische ingreep. Spits Melvin
K die zeker niet slecht speelde, werd geslachtofferd voor Melvin W om zo meer grip op de wedstrijd te krijgen. FC Trias
slaagde met vlag en wimpel voor. DVV was meer in balbezit maar FC Trias gaf geen enkele kans weg. FC Trias liet zich wat
inzakken om razendsnel er uit te komen. Hier liet Roman zien dat hij ook sprint capaciteiten beschikt. Hij liet iedereen zijn
hielen zijn en uit zijn voorzet kon DVV alleen een eigen doelpunt maken 3-0. Hiermee leek de wedstrijd gespeeld. Maar DVV
bleef geloven in haar spelplan. Men speelde veelal op de speelhelft van FC Trias zonder ook maar echt gevaarlijk te worden.
Echter door een communicatie fout werd het toch nog 3-1. Met nog 10 minuten te gaan kwam FC Trias niet verder in de
problemen. Daarmee werd de 5e wedstrijd ook gewonnen. Hiermee word de droomstart voort gezet.Volgende week uit in
Hummelo en Keppel tegen HC &#8217;03. Een wedstrijd uit het verleden bevestigd dat FC Trias het daar nooit gemakkelijk
heeft gehad. De laatste keer stond men binnen 8 min met 2-0 achter waar men later met 3-4 won. Laat FC Trias
gewaarschuwd zijn en men niemand onderschat. Ook HC03 niet dat vandaag knap met 1-2 won bij Rheden.Pupillen van de
week Manuel Tieleman en Femke Wilterdink uit JO11-2 hebben genoten van de wedstrijd waarbij 4 x werd gescoord met
ballen geschonken door* AANNEMERSBEDRIJF WILLY SCHREURS* ALFRED SLOETJES MONTAGEBDRIJF BV* OXENER
SCHOENMODE Ook RTV Slingeland was met een camera aanwezig en zij maakten de volgende reportage:
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TenBergen Bouwbedrijf shirtsponsor Heren 4 zaterdag
30-10-2021
Met de uitbreiding van het aantal zaterdagteams moesten we op zoek naar een shirtsponsor voor Heren 4 zaterdag.
Bouwbedrijf Tenbergen reageerde meteen enthousiast en zal dit seizoen op de shirts van dit zaterdagteam prijken. Op
zaterdag 24 september kwamen Jan Tenbergen en zijn zoon Thijs naar ‘t Huitinkveld voor de uitreiking van de shirts.
Uiteraard zijn we erg blij met de betrokkenheid van Jan en Thijs, die tevens trainer is van het team JO9-3 waarin zijn
dochter Lize (8) speelt. Ik heb vier dochters ; naast Lize zijn dat Merle (11), Nore (5) en Jade (3) ; en vindt het super leuk dat
Lize wou voetballen. Thijs was dan ook meteen enthousiast toen hij benaderd werd door Dennis Kolsté van de
sponsorcommissie: We hebben overleg gehad over de manier waarop wij zouden kunnen sponsoren en het leek mij erg
leuk om shirtsponsor te worden aangezien ik best veel met FC Trias heb. Uiteraard was ook Lize trots op het mooie shirt.
Jan en Thijs hartelijk dank voor jullie steun! Bouwbedrijf Tenbergen vind je aan de Parallelweg 46A in Winterswijk. Het
bedrijf kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak, waarbij maatwerk het uitgangspunt is. Meer info vind je
op: https://www.bouwbedrijf-tenbergen.nl/
FC Trias 45+1 beklimt als eerste kampioen de uil van Henk-Jan Tannemaat
06-11-2021
Iedere kampioen weet het: Bij een kampioenschap ga je het bordes op van het Winterswijkse raadhuis om je daar toe te
laten zingen door de toegestroomde fans. Sinds dit jaar is daar een nieuw fenomeen bij gekomen, namelijk het beklimmen
van de uil van Henk-Jan Tannemaat. Daarom was het heel bijzonder dat de eer, om als eerste de uil te beklimmen, aan ons
45+1 team was. De uil is een, zo niet DE blikvanger, in het nieuw aangelegde park. Het is de kers op de taart van het
Vrijheidspark. Samen met de fontein voor de kinderen en ik weet zeker dat ook veel kampioenen de uil zullen gaan
beklimmen, gaf wethouder Tannemaat tijdens de onthulling op zaterdag 18 september al aan. Hij heeft op dat moment niet
kunnen vermoeden dat dit al binnen 2 maanden door onze 45+1 zou gebeuren! Het was trouwens niet de eerste keer dat
de onze 45+1 het kampioenschap behaalde. Als sinds de invoering van de vrijdagavond 25/35/45+ competitie doet het mee
om de prijzen. Dit seizoen wist men eigenlijk al na één competitieronde dat het niet fout kon gaan en ging men al snel aan
het rekenen. Moet gek gaan of al tijdens de derde ronde kunnen we de zegekar aan ons binden, legde Henk H. ons uit. En
hij kreeg gelijk want in 9 wedstrijden werd er 15 gescoord en doordat men slechts 1 maal de bal uit het eigen netje moest
halen behaalde men maar liefts 23 punten. We hoeven niet uit te leggen dat het kampioenschap tijdens de derde helft
uitvoerig werd gevierd. Het bier staat al dagen koud en ongetwijfeld zal de bruine fruitschaal rondgaan. Zo lichtte de
hiervoor genoemde Henk een tipje van de sluier van het zorgvuldig uitgedachte (nachtelijke) kampioens-programma. Op 19
november aanstaande (aftrap 19:30 uur) zal de najaarscompetitie op Sportpark ‘t Joosthuis worden afgesloten waarbij men
de vele trainingsarbeid beloont wil zien worden met nog meer (doel-)punten.FC Trias 45+1 proficiat !
Rabobank ClubSupport: grote dank aan stemmers en bank
21-11-2021
Op woensdagavond 10 november j.l. heeft Peter de Roos namens Rabobank een fantastische cheque overhandigd op ons
Rabokidsveld in het kader van de Rabobank ClubSupport.Namens FC Trias grote dank aan alle stemmers en natuurlijk de
Rabobank voor dit prachtige initiatief. De gelden zullen worden besteed aan o.a. de (jeugd-)activiteiten in 2022 in verband
met ons 20-jarig bestaan.
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Sint blijkt heel goed te kunnen keepen !
21-11-2021
Afgelopen week bracht Sinterklaas een bezoek aan onze jongste jeugd (Ukkies, Minis en JO8). Hij was samen een aantal
pieten aanwezig bij hun trainingen. Het werd een geweldige feest waarbij er tijdens de warming-up werd geroeid op de
middenstip wat overging in een heuse polonaise. Nadat iedereen warm was geworden werd er afgewerkt op de goal met
Sint in het doel. Hij bleek, ondanks zijn leeftijd, een heel goede keeper te zijn. De training werd afgesloten met een
wedstrijd samen met de Sint en zijn pieten. Sint was niet met lege handen gekomen want alle kinderen kregen een mooie
voetbalschoenentas met hun naam er op. Dank u wel voor de komst Sinterklaas !
Paramedisch nieuws
26-11-2021
Heb je een blessure? Als je een blessure hebt opgelopen is dat vervelend en wil je natuurlijk zo snel mogelijk herstellen om
weer aan te kunnen sluiten bij je team. Daarnaast wil je, in het belang van jezelf en voor je team, weer op eigen niveau
terugkeren. Als vereniging hebben wij gekeken naar mogelijkheden om jou hier zo goed mogelijk bij te helpen.Om dit te
realiseren hebben we bij FC Trias de Paramedische commissie opgericht. Dit is een commissie die bestaat uit meerdere
specialisten namelijk: (sport)fysiotherapeuten (van Fysio Jolien te Brake), sportpodo-therapeut (van Arvadez) en
hersteltrainers (van FC Trias). Om hier gebruik van te kunnen maken is er elke dinsdagavond van 18.30 tot 21.00 uur bij FC
Trias en op donderdag van 15.00 tot 15.30 uur bij Fysio Jolien te Brake de mogelijkheid om langs te gaan bij het
inloopspreekuur van de (sport)fysiotherapeut. Op elke eerste donderdag van de maand van 16.00 tot 18.20 uur bij FC Trias
kan je langs gaan bij het inloopspreekuur van de sportpodotherapeut.FysiotherapeutTijdens de intake of inloopspreekuur
kijkt de (sport)fysiotherapeut naar je blessure. Op basis van fysiotherapeutisch onderzoek geven ze je inzicht in je klachten
en geven zij aan welke stappen je moet ondernemen om klachtenvrij terug te keren op het voetbalveld. Dit kunnen diverse
stappen zijn: bij een ernstige blessures kan je doorverwezen worden voor een (sport)fysiotherapeutisch behandeltraject, bij
milde blessures kan je doorverwezen worden naar de hersteltrainers en bij lichte blessures krijg je tips, adviezen en
oefeningen mee om zelfstandig aan de slag te gaan. Zo is er voor iedereen een passende manier om aan je herstel te
werken.SportpodotherapeutDe sportpodotherapeut behandelt klachten aan het bewegingsapparaat welke voortvloeien uit
bijvoorbeeld een verkeerde stand en/of functie van de voet. Dit kan invloed hebben op de totale bewegingsketen en kan
klachten veroorzaken aan de enkels, scheenbenen, knieën heupen of rug. Ook zien wij bij de jongere sporters vaak groei
gerelateerde klachten in bijvoorbeeld de hiel, die het sporten flink kunnen belemmeren.Tijdens het inloopspreekuur
brengen we de blessure in kaart en kunnen we je voorzien van advies, tips of oefeningen. Mocht een uitgebreider
onderzoek noodzakelijk zijn dan zullen we in overleg een afspraak maken op de praktijk in Winterswijk.Revalidatie en
hersteltrainersDe revalidatie- en hersteltrainers (Francisca Klanderman en Rob Klein Langenhorst) hebben de kennis en de
mogelijkheden om middels specifieke hersteltraining je terug te brengen naar een niveau waarop je weer verantwoord kunt
sporten. Dit zal door specifieke training en verschillende test mogelijkheden tot een resultaat komen. Tijdens de
herstelperiode is er een nauw contact tussen de (sport)fysiotherapeut en hersteltrainer over de progressie van de sporter.
Aan het einde van de herstelfase weet je op alle fronten hoe je ervoor staat. De trainingen zullen gegeven worden op
dinsdag en donderdag avond van 19.30 tot 21.00. De hersteltrainer zal na contact met de (sport)fysiotherapeut contact met
je opnemen om je in te plannen in de juiste groep.Maak gebruik van deze mogelijkheden.Het voorkomt dat je onnodig lang
aan de kant staat. Er is niets vervelender dan je sport niet te kunnen uitoefenen. Hoe maak ik een afspraak bij de
(sport)fysiotherapeut en de sportpodotherapeut. Op deze site van vind je het tabblad Paramedisch. Hier vind je de kalender
om je in te schrijven voor de spreekuren. Je kan dan een keus maken uit fysiotherapie en podotherapie.Hoe kan ik herstel
training krijgen? Stap 1: Je meldt je bij het inloopspreekuur van de (sport)fysiotherapeut of bij de Fysio Jolien te Brake. Stap
2: De (sport)fysiotherapeut zal in overleg met jou bespreken of je herstel- revalidatie training wilt volgen. Als dit zo is zal de
(sport)fysiotherapeut jouw gegevens doorgeven aan de hersteltrainers. Stap 3: De hersteltrainer zal contact met je
opnemen. En afspreken op welk moment er plek is om de training te volgen. Dit zal op de dinsdag en donderdag plaats
vinden tussen 19.30 en 21.00 uur. Welke tijdstip is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de blessure.Leden
paramedische commissie: Arjan van der Zande , Sportpodotherapeut Niels van den Barg ; SportfysiotherapeutLennart
Heinen Fysiotherapeut Francisca Klanderman ; Revalidatie- en hersteltrainer Rob Klein Langenhorst
Duuk Asschert winnaar laatste Mini CL onder leiding Willy Bouwhuis
11-12-2021
Na een winterse Mini Champions League heeft Willy Bouwhuis na 14 seizoenen voor de laatste keer de winnaar bekend
gemaakt: deze keer was de eer aan Duuk Asschert. Rond 14:30 kwamen de jonge helden het jeugdveld op voor de laatste
en beslissende ronde van onze mini CL. Het was misschien koud maar dat deerde de enthousiaste spelertjes niet. Er werd
weer volop gescoord om kans te maken op de cup met de grote oren. Na de ranja begon men aan de laatste
poulewedstrijden en daarna maakte Willy voor de laatste keer de eindstand op. De broertjes Mees (42 punten) en Siem (39
punten) Mennink bleven net achter Duuk Asschert die uiteindelijk 45 punten had gehaald. Traditioneel kreeg hij de grote
wisselbeker uitgereikt uit handen van de vorige winnaar, Ties Lammers. Jeugdvoorzitter Hans de Roos dankte, onder luid
applaus van de toeschouwers, de immer enthousiaste Willy Bouwhuis voor zijn tomoloze inzet tijdens de vele Mini
Champions League wedstrijden. Willy prees de ouders voor hun vertrouwen en droeg de wedstrijdleiding over aan Leandra
Elschot – van Druten. In het voorjaar van 2022 wordt de mini CL weer vervolgd.
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Geweldige kwaliteitsimpuls voor onze jeugdopleiding
22-01-2022
Voor onze jeugdafdeling zal onze hoofdtrainer Yassin Ouardighi meer uren gaan draaien als assistent van onze Hoofd Jeugd
Opleiding Eric van Zutphen. Met Yassin aan de zijde van Eric in de JTC kunnen we nog meer maatwerk leveren. Alle
leeftijdscategorieën met bijbehorende trainers worden nu bediend. Elke trainingsavond en elke zaterdag zal een van beiden
of beiden aanwezig zijn als aanspreekpunt, ter coördinatie, vraagbaak en ondersteuning. Tevens kunnen alle
ontwikkelingen van onze jeugdspelers en trainers nu nog beter gemonitord worden samen met de technische
jeugdcoördinatoren. Daarnaast gaan Eric, Yassin en Rob elke vrijdagavond de talentenscholing verder intensiveren. Elke
vrijdag avond worden er 3 teams met hun trainer uitgenodigd om d.m.v. een 3e training zich verder te ontwikkelen. Ook
zullen Yassin, Rob en Eric ondersteunen bij de interne trainersopleiding. Zodat ook daar nog meer maatwerk kan worden
geleverd. Yassin zal ook de videoanalyse voor de bovenbouw voor zijn rekening nemen en gaat Rob zoals reeds genoemd
herstel en looptrainingen geven. Al met al een geweldige kwaliteitsimpuls voor onze opleiding en onderstrepend dat we
gezonde ambities hebben om onze jeugdopleiding op een nog hoger plan te brengen.
FC Trias JO13-1G en JO19-2 kampioen!
05-02-2022
Op zaterdag 5 februari hebben we twee jeugdteams mogen huldigen. Zo eindigde de JO13-1 als eerste in de
najaarscompetitie van de 1e klas en dat moest uiteraard gevierd worden. De welverdiende felicitaties gaan uit naar de
spelers en speelsters. Zij hadden het kampioenschap echter niet kunnen behalen zonder de bezielende leiding van de
trainers Maarten Tiggeloven en Thom Schröer met als vlagger Chris Krabben en Nick Dute. Gelukkig konden de ouders en
andere supporters bij de huldiging weer aanwezig zijn waardoor de kampioenen een geweldige ovatie in ontvangst konden
nemen. We hopen op een mooie tweede seizoenshelft met heel veel (voetbal-)plezier! ‘s Middags werd de JO19-2 in het
zonnetje gezet. In hun poule ging het tussen Haaksbergen JO19-2, Longa 30 JO19-3 maar de grootste tegenstander was
onze eigen JO19-3. Samen mochten zij feitelijk uitmaken wie zich de onbetwiste nummer 1 mocht noemen. In het
onderlinge duel trok uiteindelijk de JO19-2 met 1-3 aan het kortste eind en daarmee werd de najaarstitel veilig gesteld. Niet
alleen de spelers van de Jo19-2 werd gefeliciteerd maar minstens zo veel lof was er voor de technische staf: Bert en Jorrit
Bemers, Wilco ten Damme, Herman Luiten, Rens Piek, Martin van Tol en Ronald Duistermaat zorgden samen voor de
begeleiding van dit geweldige kampioensteam.
6 jubilarissen samen goed voor 380 jaar lidmaatschap FC Trias
06-03-2022
Op zondagochtend 6 maart werden onze jubilarissen uit de zogenaamde buitencategorie in het zonnetje gezet. Eigenlijk
had dit onderdeel zullen zijn tijdens, door corona, afgelaste nieuwjaarsreceptie op zondag 9 januari. Maar wat in het vat zit
verzuurt niet en 6 jubilarissen samen goed voor meer 380 jaar lidmaatschap FC Trias dat mocht niet onopgemerkt voorbij
gaan.
Voorzitter Bart Berenschot heette bij zijn openingswoord iedereen van harte welkom, daarbij memoreerde hij nog kort de
corona periode. Hij prees daarbij niet alleen de enorme loyaliteit van onze leden maar in het bijzonder die van onze
sponsoren. Ondanks de zware periode bleeft iedereen aangehaakt en groeide zelfs ons ledenbestand. Daarna richtte Bart
zich tot de 6 jubilarissen en had voor allen een persoonlijk woord (klik hier om de woorden na te lezen) Als eerste de
robuuste doelman van Ratum: Bernard te Lintum (60 jarig jubileum). De oud goalie was jarenlang betrokken als organisator
van rommelmarkten, jubilea en andere feestjes waaronder de reunie van vv Ratum. Ook nu is Bennie nog regelmatig met
z’n vrouw Gerrie op ‘t Huitinkveld te vinden.Net zo’n verenigingsman is Gerrit Piepers (60 jaar lid) die achterin bij Ratum
wekelijks zijn mannetje stond. Maar stond vijftig jaar geleden ook aan de wieg van het vrouwenvoetbal. Jarenlang
jeugdleider en scheidsrechter geweest en nu bijna dagelijks actief op onze accomodatie.Willy Schreurs, Pietje van Pasman,
ooit fanatiek voetballer en nu nog steeds sportief actief als volleyballer. Naast voetballer altijd betrokken bij allerlei
bouwactiviteiten van Sportclub Kotten. Naast sponsor ook nog regelmatig actief als vrijwillger bijvoorbeeld bij de verhuur
van de FC Trias-tent en het opblaasbare veld.Ook Henk Scheurs werd gehuldigd met zin 60-jarige jubileum. Henk was geen
groot voetballer maar jarenlang leider van diverse senioren teams. De familie Schreurs woonde pal aan het trainingsveld
maar het was nooit een probleem als een bal uit de tuin gehaald moest worden mits maar niet alle pruimen, die kort langs
het veld groeiden, werden opgegeten.65-jarige jubilaris Toon Bouwhuis werd niet direct geroemd om zijn
voetbalkwaliteiten maar meer bekend als gangmaker van vele feestjes. Kreeg bovendien op de St. Josefschool zijn eigen
Bouwhuisplein voor de vele werkzaamheden die voor de school heeft gedaan.Als laatste werd Joop Damkot met zijn 75jarig jubileum gefeliciteerd. Was jarenlang badmeester en heeft hierdoor vele Winterswijkse kinderen leren zwemmen.
Naast verdediger van Ratum jarenlang bestuurslid en voorzitter van vv Ratum. Ook zorgde hij jaren voor de vulling van de
sponsorkas: reclameborden en wedstrijdballen Joop heeft er heel veel verkocht. Nu nog steeds fanatiek supporter en zorgt
elke woensdagmiddag voor de koffie en de drank tijdens het kaarten. Naast mooie worden kregen de jubilarissen een pen
met inscriptie, bloemen en FC Trias sjaal. Na de huldiging was er gezamelijk nog een gezellig nazit.
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Geslaagde eerste ronde Champions League
16-03-2022
Afgelopen zaterdag was de eerste ronde van de Champions League. Bijna alle mini’s en ukkies waren aanwezig. Het was ook
geweldig dat opa’s, oma’s, vaders, moeders en kennissen er weer bij mochten zijn. Om 14.30 uur werd onder mooie
weersomstandigheden afgetrapt. De kids gingen er zoals gewoonlijk weer voor en gezien de uitslagen waren ze goed aan
elkaar gewaagd. Ook mooi was het om te zien dat de hele kleintjes (4 jaar)ook tegen elkaar wedstrijdjes speelden met die
korte beentjes. Maar net zo fanatiek als hun broertjes. Toppers zijn het allemaal onze mini’s en ukkies. Net zoals het publiek
hebben wij, trainers, hier geweldig van genoten. Ook dank aan de scheidsrechters en leiders voor hun inzet van deze
geslaagde ronde.
Mooie overwinning Trias 1 in Duiven
21-03-2022
Nadat de manschappen van Yassin vorig vrij waren begon voor FC Trias op zondag 20 maart de 2e periode, oftewel de terug
ronde. DVV uit Duiven was de tegenstander. Een lastige clip voor FC Trias was de laatste jaren wel gebleken. 3-3 en een 4-0
nederlaag waren de laatste feiten. Omdat FC Trias niet kon beschikken over haar club topscorer was men genoodzaakt om
iets anders te spelen. En dit pakte prima uit. FC Trias liet zich tot kop cirkel zakken en liet de jeugdige ploeg uit Duiven het
spel maken. En daar had men het zichtbaar moeilijk mee. FC Trias verdedigde prima. waarbij we ook constateren dat FC
Trias niets creëerde. Omdat DVV dat ook niet deed werd een rommelige wedstrijd. De 1e echte kans werd verijdeld de
prima verdedigend werk van Melvin W anders had DVV haar 1e kans direct kunnen benutten. FC Trias liet in de 36e minuut
een prima aanval zien. De voorzet werd steenhard door Robin binnen gekopt 1-0. Robin moest dit wel bekopen met een
blessure aan zijn hoofd en werd in de rust gewisseld. Jorrit was zijn vervanger. 3 minuten voor rust kwam FC Trias op 0-2 .
Melvin K kwam als winnaar uit de strijd met de keeper en in 2e instantie wist hij te scoren. Hierbij zag de keeper van DVV er
niet goed uit. Bijna kwam FC Trias op 0-3 . Maar nu was de keeper wel de winnaar en tikte het afstandsschot van Nick H
knap uit de kruising.Na de rust kwam FC Trias eigenlijk niet meer in de problemen. DVV probeerde wel van alles maar de
verdediging olv van Melvin W gaf geen enkele kans weg. Menno liet zich nog wel zien. Zijn vrije trap van 20 meter liet hij de
keeper volledig kansloos 0-3. Hiermee was de wedstrijd gespeeld en kon FC Trias haar 10e overwinning bij schrijven. Een
goed begin van de 2e periode tegen een tegenstander dat echt probeert te voetballen maar alleen maar blaft en niet bijt.
Maar dat zal bij deze jeugdige ploeg horen. Op dat gebied is FC Trias net iets volwassener..Volgende week alweer uit. Nu
naar Montferland. Deze ploeg werd in Winterswijk weggespeeld met 9-0. Deze zelfde uitslag zal nu niet weer op de
scorebord komen. OBW speelt daar 0-0 dus FC Trias is gewaarschuwd. De selectie bedankt opnieuw de mee gereisde
supporters uit Winterswijk. Dat de kratten bier van André Stemerdink en Henk Breukers zich goed lieten smaken moge
duidelijk zijn.
Rotary blijft hulpgoederen verzamelen voor Oekraïne.
04-04-2022
FC Trias vraagt graag aandacht voor de goederen inzamelactie van de Rotary. In de eerste week (4 t/m 8 april zijn er 14
pallets goederen verzamelt. Twee vrijwilligers zullen op en neer rijden waarbij de rotary de kosten voor de brandstof op
zich zal nemen. Omdat de omstandigheden in het oorlogsgebeid nog niet zijn verbeterd is men helaas genoodzaakt de actie
voor te zetten. Op werkdagen kunt u tussen 08:30 en 16:30 terecht op de volgende locaties om uw hulpgoederen af te
geven:* Jagatex BV: Koningsweg 10 Winterswijk* Nijhuis Group: Snelliusstraat 9 Winterswijk* Eigenwijsjerijk: Schoolstraat 5
&amp; Handelscentrum 48 Winterswijk. Uiteraard wordt er voor gezorgd dat aangeleverde goederen in goede handen
terecht komen, waarbij er samen wordt gewerkt met de Winterswijkse Uitdaging.
EINDELIJK!! EEN NIEUW VELD!
07-04-2022
Het heeft lang geduurd, maar de kogel is door de kerk en ons hoofdveld wordt eindelijk vervangen. Heel goed nieuws
natuurlijk.Het bestuur en SSB zijn druk bezig om de planning voor de vervanging te regelen. Wanneer dit dus precies zal zijn
is nog niet helemaal duidelijk, maar we gaan er vanuit dat voor de start van het nieuwe seizoen het veld zeker vervangen is.
Mocht het zo zijn dat het veld nog tijdens dit seizoen vervangen gaat worden, dan proberen we er uiteraard voor te zorgen
dat ieder team daar zo min mogelijk last van heeft tijdens trainingen en wedstrijden.Via onze website blijven we jullie
natuurlijk op de hoogte houden van de planning en de voortgang van de vervanging.
Interne trainerscursus weer van start
10-04-2022
Nadat het bijna twee jaar stilgelegen heeft door corona hebben we nu gelukkig weer de interne trainerscursus kunnen
opstarten. Deze cursus wordt gegeven door ons Hoofd Jeugd Opleiding (HJO) Eric van Zutphen. De cursus bestaat uit lessen
op het veld en theorielessen. Dit seizoen doen er maar liefst 16 jeugdtrainers mee. Een aantal waar we als FC Trias trots op
kunnen zijn.Daarnaast gaan drie jeugdtrainers de cursus UEFA Youth C via de KNVB volgen, namelijk Mark te Kulve, Niek
Lammers en Yannick van der Graaf. Wij zijn erg blij met deze trainers die zich door middel van deze cursussen blijven
ontwikkelen en wensen de trainers dan ook veel succes en plezier toe de komende weken. Jeugdbestuur FC
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Jongste jeugd geniet bij Megapret
22-04-2022
Op zaterdag 16 april zijn we met de jongste jeugd van FC Trias naar Megapret In Lievelde geweest.De dag begon al goed,
het was namelijk prachtig zonnig weer. De kinderen konden dus lekker binnen en buiten spelen en eindeloos ravotten met
elkaar. Dit alles kost natuurlijk een hoop energie. Tussendoor konden de kinderen weer even op rust komen tijdens het
eten van de patatjes en een ijsco. Daarna hebben ze weer lekker verder gespeeld. Iedereen heeft genoten en de kinderen
hebben enorm veel plezier met elkaar gehad.
Vrijwilligersavond: "zonder jullie geen voetbal"
24-04-2022
Op zaterdagavond 23 april, was het, DE avond voor onze vrijwilligers. In zijn openingswoord prees voorzitter Bart
Berenschot de tomeloze inzet van onze vrijwilligers, helemaal tijdens de lange voetballoze coronaperiode. Zonder jullie
geen voetbal, geen schone kleedkamers, strak bijliggende velden om maar eens een aantal dingen te noemen,
onderstreepte Bart nog maar weer eens. Hij sprak de wens uit dat het voetbalseizoen afgesloten zou worden met een
kampioenschap of promotie waarbij hij met een scheef ook keek naar het barpersoneel, want spelers en technische staf
van heren 1 stonden tijdens deze avond achter de bar.Daarna gingen de aanwezigen in kleine groepjes in de verschillende
rondes aan de slag. Zo werden er torens gebouwd van ongekookte spaghetti (tenminste dat was de bedoeling) waar
gezamenlijk veel creativiteit werd getoond. Vervolgens werden er aan de hand van een aantal vragen meningen gevormd
over FC Trias, met veel overeenkomsten. Onze vrijwilligers bestempelen ons als een gezellige ondernemende vereniging,
waar iedereen welkom is en binding in een vorm van een 3e helft heel belangrijk is. Kenwoord was echter:
saamhorigheid.Na een korte pubquiz was het tijd voor het informele gedeelte met een buffet en liep goochelaar (magic)
Jack Tucker door onze kantine en schoof her en der aan om een aantal onnovolgbare trucs te laten zien.
Lintjesregen voor FC Triassers
26-04-2022
De dag voor koningsdag is traditioneel de dag dat vele bijzondere vrijwilligers speciaal in het zonnetje worden gezet. Zo ook
dit jaar, waarbij het voor een aantal vrijwilligers van FC Trias een heel bijzondere dag werd. Hun inzet, vele uren arbeid
tijdens vrijwilligerswerk, waaronder bij FC Trias was ;ook op Paleis Noordeinde niet onopgemerkt gebleven1;, zo vertelde
burgermeester Joris Bengevoord bij het opspelden van de lintjes. Maar liefst vijf FC Triassers: Mientje te Brummelstroete,
Regien Belksma, Gé Oonk, Ineke en Domien Gebbink kregen een lintje. Proficiat!
Mientje te Brummelstroete staat al jaren bij ons in de kantine. Niet alleen tijdens reguliere trainingsavond of
wedstrijddagen maar ook bij allerlei andere activiteiten is zij van de partij. Daarnaast was ze ook jarenlang betrokken bij
Speeltuinvereniging de Hakkelerkamp, actief voor het (jeugd-)orkest van Excelsior en veel Winterswijkse kinderen hebben
van haar kookkunsten genoten tijdens Kamp Wenters op Vlieland..
Regien Belksma was naar’t Huitinkveld gelokt voor een belangrijk overleg van onze scheidsrechterscommissie waarvan ze
lid is. Ze was dan ook helemaal verbaasd toen ze rond 10 uur het Wilhelmus hoorde van het draaiorgel en op het plein
familie en vrienden aanwezig waren. Burgervaarder Joris Bengevoord noemde haar de Diva van de UEFA. Regien was
namelijk vanaf de jaren 70 actief als scheidsrechter van diverse internationale wedstrijden die ze nu nog steeds regelmatig
bijwoont als rapporteur. Ze heeft daarmee het vrouwenvoetbal en vrouwelijke scheidsrechters in het bijzonder op de kaart
gezet.
Gé Oonk was jarenlang actief als bestuurslid van v.v. Ratum, bij tal van kerstacties en Stichting Vrienden van FC Trias.
Natuurlijk kent heel Winterswijk hem niet alleen als penningmeester van Vereeniging Volksfeest Winterswijk maar in het
bijzonder als enthousiaste begeleider van één van de vele muziekkorpsen tijdens het bloemencorso en het afmelden van de
korpsen in de feesttent. Vermeldenswaardig is absoluut ook zijn steun en inzet voor alle Winterswijkse verenigingen en
bedrijven.
Ook Ineke en Domien Gebbink waren naar met een smoesje naar onze accomodatie gelokt. Daar kregen zij, onder toeziend
oog van kinderen, familie en vrienden beide hun welverdiende decoraties opgespeld. Beide zijn jarenlang betrokken bij het
jaarlijkse volksfeest van Huppel/Henxel/Dorpbuurt waarbij Ineke als voorzitster alles tot in de puntjes regelde en Domien
allerlei hand- en spandienste verleend vooraf, tijdens en na het feest. Daarnaast zijn ze o.a. actief voor de Zonnebloem, De
Lichtenvoorde en WFevenementen.
Bij FC Trias zijn ze vaak achter de bar te vinden tijdens wedstrijden of bij andere activiteiten zoals de Winterswijkse
Fiets4Daagse.Uiteraard feliciteren wij alle gedecoreerden!
Zonovergoten Rabo Kids Cup
19-05-2022
Op woensdag 18 mei jl. was het dan zover: De Rabo Kids Cup 2022, wat na 2 toernooiloze, corona-jaren, een zonovergoten
versie van het jeugdtoernooi voor de groepen 2,3 en 4 van het Winterswijkse Basis onderwijs werd. Het was missschien een
warme zomerse middag maar dat deerde de jonge voetballertjes en hun vele supporters niet. Onze vrijwilligers hadden er
weer voor gezorgd dat alles tot in de puntjes was voorbereid zodat om klokslag 15:00 uur de eerste wedstrijden konden
starten. Het enthousiasme op de kleine veldjes werd natuurlijk vergroot door de fanatieke aanmoedigingen van leiders,
ouders/verzorgers en de vele opa’s en oma’s’s langs de lijn. Uiteindelijk waren er 63 teams die zich winnaar mochten
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noemen want, traditioneel, worden er tijdens de Rabo Kids Cup geen uitslagen en standen bijgehouden want (voetbal)plezier is het belangrijkste tijdens het toernooi. Fotograven Marion Wiggers en Jan Tenbergen hebben samen een groot
aantal foto&#8217;s gemaakt, die een mooi beeld geven van het fantastische toernooi, die jullie in het fotoalbum terug
kunnen vinden. Heel veel dank gaat uit naar iedereen die heeft geholpen om er weer een geweldige happening van te
maken!
Veteranen eindigen seizoen in stijl
31-05-2022
Daar waar de veteranen enkele weken geleden nog stiekem dachten aan een platte wagen was dit de laatste weken
weggeëbt. Enkele nederlagen tegen MEC, Rekken en Dinxperlo en gelijke spelen tegen Winterswijk en Erix betekenden dat
Buurse (ondanks dat ze zelf ook nog wat punten lieten liggen) uiteindelijk de terechte kampioen is geworden. Maar de
veteranen konden vandaag de fictieve tweede plaats op verliespunten veilig stellen. De leiders van de teams van de
veteranen competitie hadden onderling besloten dat eind mei de competitie beëindigd zou worden ongeacht het aantal
wedstrijden dat ieder team nog moest spelen. Voor de meeste teams is het iedere week een uitdaging om voldoende fitte
spelers op te kunnen stellen. Voor FC Trias was het zelfs uit tegen Rekken zo erg dat er twee spelers van Rekken met FC
Trias mee speelden. We zijn dan natuurlijk ook zo sportief dat beide heren in de voorhoede mochten spelen en één van hen
zelfs nog bij hun eigen keeper heeft gescoord.Vandaag dan de laatste wedstrijd uit tegen Ratti/Socci. Met weer wat
invallers van het vijfde om weer een volledig elftal te krijgen vertrokken er 13 spelers en begeleiding naar Kranenburg. FC
Trias begon sterk en na eerst nog een mooie kans te hebben gemist was het Herman Luiten die de 0-1 binnen werkte.
Enkele minuten later een voorzet van links en het was Herman die, in de lucht zwevend, de 0-2 scoorde. In de 40e minuut
was het Herman die de hattrick voltooide en FC Trias op 0-3 zette. Helaas voor hem kreeg hij van de scheidsrechter de
mededeling dat hij de wedstrijdbal niet mocht houden. In de rust vertrok onze senior Jan ten Pas naar een familie uitje. De
afkooppremie hiervoor werd door het team dankbaar in ontvangst genomen en bij sponsor Mondriaan na afloop
genuttigd.Na rust nam FC Trias wat gas terug en kreeg ook Ratti kansen. Een vrije trap net buiten de 16 werd prima over de
muur binnen geschoten. Enkele minuten later stond zelfs de 2-3 op het scorebord. Een voorzet van links werd door
Schuttertje feilloos bij de eerste paal binnen gewerkt. FC Trias werd wakker en de aanval werd weer gezocht. Opnieuw was
het Herman Luiten die zijn vierde van de dag noteerde: 2-4. Daarmee was het geloof bij Ratti weg en de wedstrijd
gelopen.FC Trias eindigt het seizoen zo op verliespunten op de tweede plek. Een prima prestatie waar we vooraf voor
getekend hadden. Een kleine selectie en veel blessures en PHPD-tjes (pijntje hier, pijntje daar) betekende dat we
uiteindelijk de breedste selectie van de club hadden dit jaar. Gelukkig kunnen we gebruik maken van andere senioren uit
het 5e, 35+ en 45+ zodat we (bijna) altijd met een volledig team aan de aftrap konden verschijnen. Alle invallers hartelijk
dank hiervoor. Voor volgend seizoen de schone taak voor de VTC om er voor te zorgen dat de basis breder is zodat het niet
iedere week een zoekplaatje is voor onze leiders.Vorige week was de gebruikelijke seizoens afsluiting al geweest bij Gerrit
en Rikie Klumper. Na enkele spelletjes en een rondleiding op het boerenbedrijf van Gerrit was er voldoende mogelijkheid
om te barbequen en wat te drinken. Dat dit tot in de late uurtjes werd volgehouden zal geen verrassing zijn.
Gerard Overkamp nieuwe Hoofdtrainer FC Trias Vr1
02-06-2022
Geen onbekend gezicht op de velden van FC Trias, jullie hebben hem vast al wel op de velden zien rondlopen als
trainer/coach bij de JO17-2. Na het vertrek van Nenad Dokic bij de Vr1, had hij de honneurs reeds waar genomen bij onze
Vr1 en met trots kunnen we jullie mededelen dat Gerard Overkamp zijn handtekening onder het contract heeft gezet en nu
officieel als hoofdtrainer van de Vr1 aan de slag zal gaan. Gerard heeft een ambitieus plan ontvouwd richting het bestuur
voor de komende 5 jaren, waarbij discipline, techniek en vooral spelvreugde de boventoon zullen voeren en hierdoor zullen
de teams de nodige stappen gaan maken. Bovenal zal hij de voetbalsters in de Vr1 ook de mogelijkheid geven om zich als
team/individu door te ontwikkelen en hierbij zal hij ook zeker de Vr2 niet uit het oog verliezen. Naast de Vr1 en Vr2, zal hij
ook zijn ogen gericht houden op speelsters binnen onze jeugdafdeling. Hierdoor zal hij goed zicht hebben in de
ontwikkelingen van onze vrouwen/meiden. Gerard, gefeliciteerd en veel succes.TERUG NAAR DE ZONDAG Naast een
nieuwe hoofdtrainer, staat er nog een grote wijziging voor de deur voor het komend seizoen. We zullen de zaterdag als
speeldag voor onze seniorenteams na één seizoen weer vaarwel gaan zeggen en zullen terug gaan naar de zondag.
Vanuit de senioren was de wens om weer terug te gaan groot. Na aan aantal overleggen met de spelersraden en
persoonlijke gesprekken hebben we besloten om deze stap te maken. Dus komend seizoen zullen onze vrouwenteams weer
op de zondag aan het werk zien. Veel succes! Bestuur en Vrouwencommissie FC Trias
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DFDS verlengt contract met 5 jaar!
06-06-2022
DFDS, voorheen HSF Logistics, heeft haar sponsorcontract met 5 jaar verlengt. Sinds 1 januari 2022 maakt HSF Logistics
officieel deel uit van DFDS. DFDS is een leidende dienstverlener van logistieke oplossingen voor de koude keten en biedt
opslag, verpakking, transport en andere diensten voor alle types temperatuurgecontroleerde voedingsmiddelen in heel
Europa. ;Het is onze overtuiging dat DFDS de basis kan leggen voor een stabiele toekomst met uitstekende mogelijkheden
voor de verdere uitbreiding en groei; aldus Frank Kremer.Voorzitter van onze sponsorcommissie, Patrick Grijsen, is
natuurlijk in zijn nopjes met de samenwerking met de Deense dienstverlener: Uiteraard zijn wij als FC Trias ontzettend blij
dat het contract met DFDS met 5 jaar is verlengt. Het logo van DFDS vindt je niet alleen terug op een reclamebord. Want
vanaf aankomend seizoen loopt de hele jeugd vanaf JO13 tot en met JO19 in nieuwe presentatiepakken welke beschikbaar
worden gesteld door DFDS. .Nogmaals willen wij DFDS en in het bijzonder Frank Kremer bedanken voor de hernieuwde
samenwerking!
(Jeugd-)trainers nieuws !
12-06-2022
Het voetbalseizoen 2021/2022 is (bijna) ten einde zodat we ons, na een welverdiende zomerstop, op kunnen gaan maken
voor jaargang 2022/2023. Er wordt/is druk gewerkt aan de indelingen van de jeugdteams en we zijn erg trots dat we
bekend kunnen maken wie de nieuwe selectietrainers worden van de diverse teams.
Voorzitter Hans de Roos van onze jeugdafdeling stelt ze graag aan jullie voor: Van links naar rechts Roy Colstee (JO17-1),
Maarten Tiggelhoven (JO15-1), Joost Vredenberg (JO13-1) en Yannick v/d Graaf (JO14-1). Het zijn allemaal trainers met het
DNA van FC Trias en daar zijn we heel erg blij mee, aldus de trotse jeugdvoorzitter.
Frank Verheijen heeft samen met zijn JO19-1 een unieke prestatie geleverd door kampioen te worden en vervolgens in een
onderling duel met Oranje Nassau promotie naar de 4e divisie af te dwingen.
Erg fijn dat Frank ook volgend jaar weer verder gaat werken aan de verdere ontwikkeling van onze jeugdspelers.
De ontwikkeling van zowel jeugdspelers en trainers kan alleen maar met een goede begeleiding. Deze zal ook komend
seizoen in de vertrouwde handen liggen van onze hoofd jeugdopleidingen (HJO) Eric van Zutphen.Terug op het oude nest is
Jeroen Jolink. Jeroen is een bekende die na zijn uitstapje bij o.a. sc Meddo (als assistent) weer bij ons terugkeert en met
onze keepers aan de slag zal gaan. Hij gaat Richard Tjallingii, die acht jaar lang heel succesvol onze sluitposten heeft
getraind en nu bij de jongste jeugd aan de slag gaat, vervangen. ligt TC-er Marco Vredenberg toe. Tenslotte willen wij niet
onopgemerkt aan ons voorbij laten gaan dat Bob de Jongh, de trainer van ons succesvolle (nog volop in de race voor
promotie) tweede elftal onlangs zijn UEFA-C (TC3) diploma heeft behaald. Zijn enthousiasme en tomoloze inzet is daarmee
door de KNVB formeel bevestigd. Gefeliciteerd Bob Uiteraard feliciteren wij de trainers alleen met hun aanstelling maar ook
wensen wij hen heel voetbalplezier !
Zuur verlies FC Trias in Doetinchem
13-06-2022
Nacompetitie voor FC Trias eindigt al na 1 wedstrijd in Doetinchem tegen vv Viod. Na 96 minuten staat er 2-1 op het
scorebord voor de thuis ploeg. En daar had niemand van de aanwezigen op gerekend. Viod liet niets zien maar FC Trias
verzuimde om de wedstrijd vroegtijdig op slot te doen. Uit 2 standaard situaties wist Viod toch nog als winnaar van het veld
te stappen.FC Trias begon goed aan de wedstrijd. In minuut 2 werd Cornelis aan gespeeld, draaide handig weg bij zijn
tegenstander en kon zo richting het hoek van Viod. Echter de scheidsrechter maakte het zich niet te moeilijk en floot tegen
Cornelis, waar rood op zijn plaats was geweest omdat Cornelis ervan door was. Maar welke leidsman durft al na 2 minuten
rood te geven?. Maar FC Trias kwam volledig verdiend op voorsprong. Melvin kopte de bal door en nu Cornelis wel weg en
zette zo de 0-1 op het scorebord bord. Hierna ontspon een leuke pot voetbal en liet FC Trias zien dat bovenkant 3e klasse
niets onder doet van de onderkant 2e klasse. Echter grote kansen waren aan beide kanten niet te noteren. Viod kreeg een
klein kansje maar Mathijs keepte wederom ijzersterk. FC Trias voetbalde makkelijker dan Viod, waar de spanning er wel op
leek te staan. FC Trias had met 0-2 moeten rusten. Menno bediende Melvin met buitenkant rechts. Maar waar Melvin de
bal met rechts wilde spelen had hij hem misschien met links moeten doen. Omdat er voor de rest geen echte aansluiting
was geen deze kans voorbij. En op slag van rust had Cornelis ook moeten scoren. In 1e instantie redde de keeper, de
rebound werd te haastig door dezelfde speler over geschoten.Na de rust zagen we toch een iets ander spelbeeld. Viod was
meer in bal bezit zonder ook maar iets te creëeren. FC Trias kwam er nog maar mondjesmaat uit. Toch had men de
wedstrijd ook in de 2e helft al kunnen beslissen maar Cornelis vertrouwde op zich zelf waar Melvin er misschien net iets
beter voor stond. En toen stond minuut 90 op de klok. De scheidsrechter vond dat FC Trias op rand 16 een overtreding
maakte. Wie deze overtreding gemaakt zou moeten hebben is tijdens de nabespreking niet duidelijk geworden. De scherp
aan gesneden vrije bal werd bij de 2e paal binnen gekopt. Mathijs was geklopt 1-1. Daarna werd het nog spannender.
Wiebe kopt net langs de verkeerde kan van de paal waar menig toeschouwer de bal er wel in zag gaan. En aan de andere
kans kreeg Viod ook haar laatste kans. Maar deze kans was wel raak. Werderom uit een dood spel moment. Uit een corner
werd het 2-1. Daar was FC Trias voor gewaarschuwd. Viod was sterk met spel momenten en als je dan daardoor word
geklopt dan kan iedereen wel raden hoe de gemoedstoestand in de kleedkamer was.Zo eindigt voor FC Trias al na 1
wedstrijd de nacompetitie. Een verlies die totaal niet nodig was. Viod liet vanmiddag zien niet voor niets het hele seizoen
onderaan gebungeld te hebben. Maar aan het eind van deze wedstrijd staat er wel 2-1 voor Viod en spelen zij komende
ronde tegen Witkampers.Namens de selectie van FC Trias bedanken wij het bestuur en alle supporters voor dit seizoen.
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Prachtig om te zien dat er elke wedstrijd zoveel mensen van FC Trias aanwezig zijn. Ook voor komend seizoen hopen wij
weer op veel support, tot zondag 25 september wanneer de eerste speelronde voor het seizoen 2022/2023 staat gepland!
Bargerpaske WINT PLUS SUPER CUP SPORTIVITEITSBEKER
15-06-2022
Op woensdag 15 juni was het zover: HET voetbaltoernooi voor de groepen 5 en 6 van het Winterswijkse basisonderwijs: de
FC Trias PLUS SuperCup. Onder zomerse onstandigheden streden voor hun school om de hoogste eer. Hierbij ging het niet
om het aantal gescoorde doelpunten maar om de sportiviteitsbeker zoals die beschikbaar werd gesteld door de naamgever
van het toernooi: Plus Bruggers. Hiervoor gaven de scheidsrechters tijdens de 110 gespeelde wedstrijden punten voor het
team (en haar toeschouwers) dat het sportiefste speelde en werden de behaalde punten per school bij elkaar opgeteld om
zo het gemiddelde per school te bepalen. Ook namen er weer een aantal teams van de Oedingse Von Gahlen Schule deel
aan het toernooi waardoor het ook nog een internationaal karakter kreeg. Rond half zeven werd de middag afgesloten met
de bekendmaking en huldiging van de winnaar van de sportiviteitsbeker: Bargerpaske ! Ook tijdens de Plus Super Cup
hebben de fotograven Marion Wiggers en Jan Tenbergen hebben samen een groot aantal foto’s gemaakt, die een mooi
beeld geven van het fantastische toernooi, die jullie in het fotoalbum terug kunnen vinden. Heel veel dank gaat uit naar
iedereen die heeft geholpen om er weer een geweldige happening van te maken!
Maarten v.d. Weijden: "Je krijgt altijd een tweede kans"
17-06-2022
FC Trias viert dit jaar haar 20-jarig bestaan en met een speciale avond voor onze sponsoren werden de festiviteiten
afgetrapt. De sponsorcommissie had Maarten van der Weijden uitgenodigd. Maarten zorgde, met een voor velen heel
herkenbaar verhaal, dat het in onze kantine af en toe muisstil was.Klokslag half acht opende voorzitter Bart Berenschot de
avond met opmerking dat hij enorm trots was. FC Trias had met de hulp van vele vrijwilligers en zeker ook met de steun van
haar sponsoren corona overwonnen. Bart onderstreepte nog maar eens: Ondanks de voor iedereen zware periode zijn jullie
toch achter ons blijven staan. En bleven trainers en leiders enthousiast om in de lange competitie-loze periode toch allerlei
voetbalactiviteiten te organiseren, geweldig. Op 2 juli a.s. is het twee decennia geleden dat onze vereniging werd opgericht.
Mooi moment om met één van de grondleggers, Will de Graaff, van onze vereniging terug te blikken. Bart had ongetwijfeld
een groot aantal vragen voorbereidt maar Will, helemaal in zijn element, vertelde enthousiast over het proces en de
geheime vergaderingen in de St. Jozef school. Daarbij wil ik veel lof uitspreken voor de bestuurders van de fusiepartners die
hun achterban moesten overtuigen. Zeker de periode na de fusie (2 juli 2002) tot de opening van ‘t Huitinkveld (juni 2008)
was heel zwaar. Maar ik ben nog steeds ontzettend trots dat ik bij onze mooie vereniging betrokken ben, glundert de exvoorzitter.
Voorzitter van de sponsorcommissie Patrick Grijsen gebruikte zijn openingswoord niet alleen om de sponsoren te bedanken
voor een stabiele inkomsten stroom maar ook om zijn commissie voor te stellen. FC Trias is een boerenclub met allure, zo
bestempelde Patrick onze vereniging. Zowel leden (tijdens hun derde helft) en onze sponsoren komen graag samen,
vervolgde de jonge enthousiaste Grijsen. Zo zal er in oktober weer een bedrijfsbezoek worden georganiseerd waarbij
Autoschade Winterswijk (ASW) als Grijsen Park- en Straatdesign zullen worden aangedaan.
Vervolgens kreeg hoofdgast Maarten van der Weijden het woord. Iedereen heeft in zijn familie- of kennissenkring wel
iemand verloren door die verschrikkelijke ziekte kanker. Maarten was na jaren hersteld van kanker maar gaf daarbij aan dat
hij het zeker niet had overwonnen maar dat anderen door domme pech waren overleden terwijl er voor hem wel een
goede behandeling was geweest. Na een inspirerend filmpje met hoogte- en dieptepunten begon Maarten over zijn
jeugdjaren. Zijn vader was daarbij sturend geweest. Sport is belangrijk voor kinderen en een algemene goede voorbereiding
voor het leven. Maar ik was klein en kon eigenlijk niet goed meekomen. Ik heb zó’n beetje alle sporten geprobeerd. Vond
eigenlijk niets leuk, misschien wel iets te lui. Uiteindelijk bleef het bij zwemmen, was het alleen al omdat ik in het water
sneller was dan mijn zus., zo legde Maarten de keuze voor de zwemsport uit. Tot zijn twintigste heel succesvol op de lange
afstanden, 400, 800 en 1500 meter, totdat….Hij in 2001 vreemde klachten kreeg en hij op het ziekenhuisbed terecht kwam.
De aanwezigen werden stil toen Maarten liggend op een kantinetafel uitlegde wat hem ter ore kwam.
Daar lig je dan op bed met te veel witte jassen om je heen die een slechte boodschap hadden: Acute leukemie werd mij
verteld. Maarten had geluk dat hij geholpen kon worden, na chemokuren en een stamceltransplantatie was hij na 4 jaar
weer hersteld.
Maarten ging weer zwemmen maar niet alleen voor zichzelf maar ook al snel om geld in te zamelen voor KWF. ;Ik studeerde
nog wiskunde, maar in 2006 heb ik mijn vader, zelf oud wiskunde docent, teleurgesteld door uit te leggen dat ik me
helemaal op het zwemmen zou gaan richten. waarbij Maarten de overstap naar zwemcoach Marcel Wouda toelichtte.
Met in het kielzog van Marcel een heel team van specialisten, Zo heb ik maandenlang in een zuurstoftent heb geslapen om
zo de hoogte te simuleren voor de extra aanwas van rode bloedcellen. En had een slaapexpert, een speciale bril voor mij,
die ik ‘s ochtends vroeg op moesten zetten omdat ik moeite had met opstaan. Het legde hem allemaal geen windeieren
want de vele trainingsarbeid werd beloond met Olympisch goud.Goud op 10 KM open water
Zijn teamgenoot Pieter van den Hoogenband was vooraf al overtuigd, door de avond ervoor al aan te geven dat hij zin had
in een feestje. Toch ging het niet helemaal van zelf, zoals Maarten alle details uitlegde, Ik was niet de snelste van de groep
en we hadden bedacht dat ik gebruik moest maken van de stroming die achter mijn voorliggers zouden ontstaan. Zo
onthulde de uiteindelijke winnaar. Met nog 1.000 meter te gaan lag ik aan kop, tot dat ik het door had dat het om de
achtervolgende groep ging. Maar de tegenstanders (de Brit David Davies en de Duitser Thomas Lurz) hadden onderweg
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problemen o.a. met het drinken. Zelfs daar had Marcel Wouda over nagedacht want die reek mij met een lange stok het
drinken aan;. Uiteindelijk zegevierde de in 1981 in Alkmaar geboren zwemmer op de nieuwe Olympische afstand met een
tijd van 1:51.51,6 slecht een paar tellen voor zijn beide concurrenten.Terug naar zijn beide kamergenoten, Rob en Bob, die
beide ook een slechte diagnose te horen hadden gekregen. Zij deden er alles aan om fit te beginnen aan een nieuwe
chemokuur. Dagelijks zaten zij op een hometrainer, terwijl ik een luie patiënt was en net deed of ik sliep als ik de fysio in de
gang hoorde aan komen. Het voelt niet eerlijk, uiteindelijk was er voor hen geen goede behandeling en voor mij wel. Ik heb
nu twee mooie dochters van 5 en 7 terwijl de dochters van Rob en Bob hun vader niet meer hebben, zo onderstreept
Maarten de genoemde oneerlijkheid nog maar eens extra.
Na zijn Olympische goud gaf Maarten aan dat de cirkel rond was en besloot te stoppen met de wedstrijdzwemsport. Hij
richtte de Maarten van der Weijden Foundation op met als doel geld in te zamelen voor kanker gerelateerde onderzoeken
en projecten. Hij heeft om geld in te zamelen allerlei grote afstanden gezwommen, bijvoorbeeld het kanaal over. In 2017
ontstond het idee om de tocht der tochten de gaan zwemmen. Maar helaas in augustus 2018 greep na 53 uur zwemmen
een arts in. Je moet nu stoppen want anders houdt je blijvend letsel over was de boodschap, , vertelt Marten teleurgesteld.
Maar iedereen krijgt een tweede kans, ja ook FC Trias, om in jullie geval te promoveren, waarmee hij een mooi vergelijk
maakte met zijn eerste mislukte Elfsteden zwemtocht en het mislopen van promotie van ons eerste elftal. Met de ervaring
van 2018 hebben we het op 24 juni 2019 wel volbracht. Door meer te slapen, vaker te eten en in het bijzonder te genieten
van de steun langs de kant;, met als voorbeeld een laatste stempel door zijn dochters onder een luid gezang van het
nummer Leef van André Hazes jr.
Al met al heeft Maarten meer dan 13 Miljoen Euro bij elkaar gezwommen. En bij die twee tochten zal het niet blijven want
Maarten maakt zich op voor ‘ultieme’ triathlon – 200 km-200km-200km (zwemmen, fietsen en lopen) waarbij hij iedereen
oproept om mee te doen.Na het geweldige verhaal van Maarten dankten Patrick Grijsen en Bart Berenschot iedereen voor
de komst en werd er, onder het genot van een drankje, volop nagepraat onder een heerlijke zomerse omstandigheden
Dubbelslag voor FC Trias 2 en JO19-1
19-06-2022
Op zondag 19 juni zorgde FC Trias 2 voor de tweede promotie binnen een week. De finale tegen MVV werd gewonnen en
daarmee was de dubbelslag behaald. Net als onze JO19-1 mogen zij volgend seizoen in een hogere klasse uitkomen.Het was
echter spannend tot aan het eind op het veld van Bon Boys. Finales dienen altijd worden gespeeld op neutraal terrein en
Haaksbergen ligt mooi tussen Winterswijk en Overijsselse Harbrinkhoek, kortom perfecte finale-locatie. Het scoreverloop
was voor de toeschouwers niet gezond want na de 2-0 werd het 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 5-2, 5-3, 5-4. Tot aan het einde
probeerden de Almelose gasten nog op de gelijke hoogte te komen totdat het bevrijdende laatste fluitsignaal klonk. Met de
overwinning mogen van de mannen van Bob de Jongh volgend seizoen uitkomen in de 1e klasse en met de promotie van de
JO19-1 naar de 4e divisie kunnen we trots zijn op wat onze beide jonge teams hebben bereikt. Beide resultaten zijn
natuurlijk geweldig voor de ontwikkeling van de spelers en niet in de laatste plaats voor de aansluiting naar het eerste
elftal. Proficiat !
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Fietsers en vrijwilligers genieten van Fiets4Daagse
22-06-2022
In de week van 21 tot/met 24 juni was ‘t Huitinkveld weer de start- en finischlocatie van de traditionele Winterswijkse Fiets
Vierdaagse. Al vroeg arriveren de deelnemers, sommige fietsend, maar met vele met de auto voorzien van fietsendrager,
op de parkeerplaats om vanaf daar te vertrekken voor een geweldige fietstocht. Je ziet alleen maar stralende mensen,
fietsers en vrijwilligers, iedereen geniet volop van de 4-daagse.Zo vertrokken op de eerste dag (door Meddo , Groenlo en
Lievelde) maar liefst 1.333 fietsers vanaf onze accomodatie. Ook de andere dagen verwacht men 1.200 tot 1.300
deelnemers. Er komt heel wat bij kijken voor dat er gefietst kan worden. Iedere dag kunnen de fietsers tussen 9.00 en 12.00
uur vertrekken voor een tocht van 25, 40 of 60 kilometer door het fraaie Nationale Landschap Winterswijk en
aangrenzende gemeenten. De routes worden duidelijk uitgepijld en hiervoor gaat men al vroeg op pad om deze uit te
zetten. Uiteraard ontvangen de deelnemers een uitgebreide routebeschrijving, dus niets wordt aan het toeval overgelaten.
Zo’’n 90 vrijwilligers van het organiserende WFevenementen zijn betrokken de organisatie van deze altijd succesvolle
fiets4daagse.Onze vrijwillgers van de kantine treden ook dit jaar weer graag op als gastheer/vrouw. Met alle egards worden
de enthousiaste fietsers ontvangen, bijvoorbeeld met een kopje koffie bij het inschrijven. Velen komen na het fietsen nog
even genieten van een afzakkertje in gezellig aangeklede kantine waarbij zelfs een dansje gemaakt kan worden. Dagelijks
zijn een 5-tal vrijwilligers, die net zo veel genieten als fietsers van de 4-daagse, van FC Trias bezig om iedereen van een
drankje en een hapje te voorzien
Jubileumperiode afgesloten met daverende feestavond
05-07-2022
Op 2 juli bestond FC Trias al weer 20 jaar. Dat mocht natuurlijk niet onopgemerkt blijven en daarom werd er voor alle
geledingen van de vereniging iets georganiseerd. Exact op de oprichtingsdatum, 2 juli, werd de jubileumperiode afgesloten
met een geweldige feestavond. Feitelijk het sluitstuk met daarvoor o.a. een sponsoravond en jeugddag, kortom voor
iedereen wat wils. Vrijdag 17 juni werden de festiviteiten afgetrapt met een bijeenkomst voor onze sponsoren. De
sponsorcommissie had Maarten van der Weijden uitgenodigd. Maarten zorgde, met een voor velen heel herkenbaar
verhaal, dat het in onze kantine af en toe muisstil was. Maarten was na jaren hersteld van kanker en won daarna een
gouden medaille in Peking (2008) maar besloot vervolgens een foundation op te richten om zwemmend geld in te zamelen
voor KWF.
Op de jeugddag, zaterdag 25 juni, waren er diverse spellen waaronder een piratenfestijn, grote ballenbak, waterglijbaan en
enorme stormbaan te zien op onze velden op ‘t Huitinkveld. De jeugdige Triassers genoten volop tijdens de vele klim en
klauterpartijen (zie ook onderstaande video) en waren niet bang voor een nat pak. Ook een huistoernooi mocht niet
ontbreken als onderdeel van de feestelijkheden. Voorafgaand aan de feestavond vochten Europesche teamlanden uit wie
dit jaar met de eer mocht gaan strijken. Uiteindelijk bleek Denemarken in de finale net iets beter dan Griekenland.
De teams waren gemixed samengesteld uit deelnemende spelers/speelsters van onze O19, dames, heren en recreatieve
teams. Zo konden Leonie, Timon, Ewoud, Pim, Lars, Miguel, Robert, Jorren en Ronald als Denemarken zich als winnaars
laten feliciteren.Tenslotte werd de jubileumperiode afgesloten met een geweldige feestavond. Onder zomerse
omstandigheden smaakte het koele gerstenat of een heerlijke rosé natuurlijk opperbest. Niet alleen buiten de tent was het
goed vertoeven want binnen speelde topband LEAD en tijdens de pauzes zweepte DJ Doubble B de aanwezigen nog eens
extra op. LEAD zorgde met een fantastische muziekale show dat het tentdak eraf ging. Wat een topavond ! Kortom: we
kunnen terugkijken op een mooie jubileumperiode. Grote dank gaat uit naar iedereen die geholpen heeft om er iets
geweldigs van te maken. In het bijzonder de fotograven Marion Wiggers, Erwin Kamp en Jan Tenbergen van wie je de foto’s
kunt terugvinden in het fotoalbum.
Bertus Oonk gehuldigd voor zijn 75 jarige jubileum
13-08-2022
Onlangs is een afvaardiging van ons bestuur (Hans de Roos &amp; Bart Berenschot) langs geweest bij Bertus Oonk om hem
te huldigen voor zijn 75 jarige jubileum van FC Trias. In aanwezigheid van zijn medebewoners en begeleiders (waaronder
Raymond Ubbink) van groepswoning 6 op de Pronsweide werd hij in het zonnetje gezet.De op 23 november 1932 geboren
Bertus Oonk ging na de oorlog (1 augustus 1947) voetballen bij Spcl. Kotten. Hij had talent, vaak links of rechtsback en
kwam o.a. uit voor het 1ste en 2e elftal waarbij ook regelmatig samenspeelde met zijn broer. Ook werden daarbij diverse
kampioenschappen behaald. Na zijn actieve voetbalcarriere was hij bijna altijd aanwezig (vaak samen met Gerrit Vering) bij
wedstrijden van het eerst elftal eerst van Spcl. Kotten en daarna ook van FC Trias. Daarbij werd ook volop genoten van de
;3e helft. Bij een huldiging horen natuurlijk mooie woorden (klik hier om ze na te lezen) die door onze voorzitter werden
uitgesproken. Daarbij kreeg hij, als herinnering, een tweetal kampioensfoto’s (seizoenen 1960/1961 en 1964/1965)
overhandigd. Daarna werd er samen met de huisgenoten van de meegebrachte FC Trias taart genoten. Bertus was, ondanks
dat hij niet veel zei, zichtbaar onder de indruk. Wel hebben wij vernomen dat hij, toen hij weer rustig alleen was, de foto’s
nog weer eens had bekeken, was gaan glimlachen en met veel voldoening ;Mooi! had geroepen.
De jubilaris zal het bijzonder op prijs stellen als hij, bijvoorbeeld met een kaart, wordt gefeliciteerd met zijn 75-jarige
jubileum. es: Bertus Oonkp/a Verpleeghuis Pronsweide – Woning ZESMorgenzonweg 297101 BH WinterswijkGrote dank
gaat uit naar Raymond Ubbink en de andere verzorgers van woning 6 van verpleeghuis de Pronsweide, niet alleen voor hun
gastvrijheid maar in het bijzonder voor hun passie voor de zorgverlening!

Jaarverslag FC Trias 2021-2022

16

Ook SC Meddo gaat wedstrijdkleding laten wassen door cliënten van Estinea bij FC Trias
16-08-2022
Sinds 2018 wordt bij FC Trias in een eigen wasserette de sportkleding gewassen door mensen met een beperking of afstand
tot de arbeidsmarkt. Onder begeleiding van Estinea leveren zij als dagbesteding een waardevolle bijdrage aan onze
maatschappij. Het prachtige initiatief wordt deze zomer uitgebreid want ook SC Meddo gaat gebruik maken van deze
dienst.
Lesley ter Woord van Estinea is erg blij met de uitbreiding:;We gaan nu 4 dagen in de week kleding wassen, waardoor we
maar liefst tien mensen een zinvolle daginvulling kunnen geven. Uiteraard worden ze hierbij professioneel begeleid, de
cliënten worden er zelfstandiger van en bovendien geeft het ze heel veel zelfvertrouwen, zo vult haar collega Roy Deunk
aan. In eerste instantie hadden we onderzocht of we zelf iets vergelijkbaars konden gaan organiseren, legt (aankomend)
voorzitster Judith Hoog Antink van SC Meddo uit. Maar omdat het niet haalbaar was hebben we contact opgenomen met
FC Trias om te overleggen of we daar konden aanhaken;Samen met Estinea waren we er snel uit zodat vanaf het begin van
het voetbalseizoen naast blauwe ook groene wedstrijdtenues in de grote wasmachines gaan , waarmee FC Trias voorzitter
Bart Berenschot enthousiast de samenwerking tussen beide voetbalverenigingen en de zorgverlener onderstreept.

Bestuur FC Trias, Winterswijk september 2022

Bart Berenschot, voorzitter

: …………………………………………..

André Pelle, penningmeester

: ……………………………….............

Carolien Steintjes, secretaris

: …………………………………………..

Hans de Roos, bestuurslid jeugdvoetbal

: …………………………………………..

Dinand Oonk, bestuurslid vrouwenvoetbal

: …………………………………………..

Marco Vredenberg, bestuurslid seniorenvoetbal

: …………………………………………..

Erik ten Hagen, bestuurslid algemene zaken

: …………………………………………

Léon ten Elshof, bestuurslid facilitaire zaken

:……………………………………………
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