
De TC Senioren regelt binnen de vereniging 
alle voetbalzaken, zodat onze senior-leden 
zowel op prestatief als op recreatief niveau 
met plezier kunnen  voetballen en zich 
kunnen ontwikkelen.

De TC Senioren bestaat uit Marcel Hoogendijk, 
Raymond Mohr, Jack Courtin, Marty 
Nagtzaam, Ronald van de Swaluw, René 
Goetheer en Olav van de Visse. Vanuit de 
Fusiecommissie schuift Theo van de Swaluw 
aan bij besprekingen.

Als eerste hebben we eind 2016 een Technisch 
Beleidsplan Senioren voor de periode 2017 – 
2022 opgesteld. Daarin staan de doelstellingen 
voor de nieuwe vereniging omschreven en de 
manier waarop we er in de komende jaren 
aan werken om het seniorenvoetbal prestatief 
op een hoger niveau te brengen. In het plan 
worden ook de organisatie en ondersteuning 
van het recreatief voetbal op seniorenniveau 
beschreven.

We starten het nieuwe seizoen naar 
verwachting met 6 seniorenteams op zaterdag 
en 2 seniorenteams op zondag (spelers die 
interesse hebben om recreatief op zaterdag en/
of zondag te voetballen kunnen zich aanmelden 
bij Arno Olierhoek 06-51062279).

In de afgelopen maanden zijn trainers vast 
gelegd voor de 1e en 2e selectie en is de 
technische staf voor beide selecties ingevuld. 
We zoeken nog wel een assistent-scheidsrechter 
voor het 2e elftal.

In de komende weken werken we aan de 
samenstelling en indeling van alle teams, 
trainingstijden en veldverdeling.

Begin juni wordt dit alles in een 
informatiegids bekend gemaakt. 
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Naast trainer Serge Beulens bestaat de staf uit William Hoondert (elftalleider), Gilles 
Verschure (verzorger), Olav van de Visse (assistent-scheidsrechter) en Theo Kopmels 
(verenigingsvertegenwoordiger bij uit- en thuiswedstrijden).

2e elftal
Alex Lourens wordt de trainer voor het tweede elftal en Kees de Visser elftalleider

1e elftal
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