
Jaarverslag Technische Commissie 2020-2021 
  
Seizoen 2020-2021 was, met als hoofdsponsors Van der Valk Systemen, Rabobank, Clean Fresh You 

en Lievaart Expeditie een bijzonder seizoen Het elftal stond voor het 2de seizoen onder leiding van 

hoofdtrainer Marcel Koning en assistent Mark Schuur. Zij werden bijgestaan door keeperstrainer 

Marcel Janssen en de medische verzorging was wederom in handen van Ed van Venrooij. De 

wedstrijd- en KNVB-zaken deed Steven van Erven en Marco van Koert en Marcel vd Berg waren de 

leiders. Maurice van Veldhooven had voor het 2de seizoen de verantwoording over het medische 

beleid binnen onze club. 

 

Het seizoen 2019-2020 is door Corona niet uitgespeeld en met frisse moed werd de voorbereiding op 

het seizoen 2020-2021 aangevangen. Nieuw dit seizoen is de Jo21 selectie, getraind door Arie vd 

Padt, Wim Baggerman en VJ Ganner. De Jo21 selectie moet ervoor gaan zorgen dat de stap richting 

ons vlaggenschip kleiner wordt. De voorbereiding wordt dan ook samen afgewerkt, en e en aantal 

jonge spelers dienen zich al gelijk aan bij het elftal van Marcel koning. Eerste jaars senior Jack 

Morauw, Nordin van Mil en Kai Verbeek maken bij de start van de competitie gelijk al hun debuut. 

Waarna ook Dinand Kuhn vanuit Jo19 zijn debuut in de competitie heeft gemaakt. Ook de spelers 

die vanuit de zaterdag selectie de stap naar Jo21 gemaakt hebben doen het goed, Vince van Hagen 

en Nick Ruigrok hebben hun eerste minuten in het eerste elftal mogen maken. De eerste wedstrijd 

om de KNVB-beker werd gewonnen, en met de vrijloting voor de tweede ronde zijn we weer 

geplaatst voor het hoofdtoernooi. Maar Corona was weer de grote spelbreker binnen heel de wereld. 

Na 6 competitiewedstrijden werd het seizoen weer stil gelegd. We bezaten op dat moment de 8ste 

plek met 7 punten uit 6 wedstrijden. Een rare en onzekere tijd brak aan. Hoelang gaat deze periode 

duren? Gaat het seizoen nog afgemaakt worden? Onder welke voorwaarden mag er getraind worden 

etc.etc.etc?  

 

Ondertussen gaat de Technische Commissie gewoon door op de ingezette koers. De contracten 

worden verlengd met de technische staf, Marcel Koning, Mark schuur, Arie vd Padt, Wim 

Baggerman en VJ Ganner die ook in het seizoen 2021-2022 aan de club verbonden blijven. Ook vele 

spelers blijven de club trouw. Niet alleen worden contracten verlengd, ook zien de spelers af van de 

afgesproken financiële vergoedingen. Zo kan de club in deze moeilijke periode gezond blijven en 

kan de commissie de selecties voor het nieuwe seizoen weer sterker maken. Bij de zondag selectie 

komt een aantal versterkingen terug op het oude nest. Anwar Beeldstroo, Can Memisoglu en Jedsel 

Markes keren na een aantal seizoenen elders weer terug naar Westlandia. En inmiddels is ook 

Remon van Bochoven teruggekeerd in de selectie. Binnen de Jo21 selectie zijn ook diverse 

wijzigingen; 5 spelers hebben de stap naar de zaterdag selectie gemaakt, en 2 spelers maken de stap 

naar de zondag selectie. Daarentegen maken 9 spelers uit de jo19 selectie de stap naar jo21. Zodat 

onze jeugdopleiding weer een goed vervolg krijgt.  

 

Binnen de technische staf breken er roerige tijden aan, Mark Schuur geeft te  kennen z’n 

overeenkomst in te leveren en de stap naar TOGB te willen maken als hoofdtrainer en ook Arie van 

de Padt wil de kans om hoofdtrainer van DHC te worden niet laten lopen. Het positieve is dat we 

onze technische staf weer kunnen versterken. Patrick van Dullemen wordt de nieuwe assistent en 

Ivan Divkovic neemt de Jo21 selectie onder zijn hoede. De technische staf wordt ook versterkt. Oud-

speler, jeugdtrainer en vrijwilliger van onze club, de ervaren Charlie Vijverberg is bereid gevonden 

om de commissie te versterken.  

 

Wederom na een lange voetballoze periode mag er eindelijk weer gevoetbald worden. En mag er op 

een normale manier gestart worden met de voorbereiding. De grote vraag is; hoe gaan alle 

amateurvoetballers uit de Corona periode komen, zowel fysiek als op voetbaltechnische vlak hebben 

de spelers een jaar stil gestaan. De voorbereiding verloopt met wisselend succes, tegen veelal 2de 

divisionisten werden de eerste wedstrijden afgewerkt. Het resultaat was niet altijd winnend, maar 

het werd wel duidelijk waar we aan moesten gaan werken. Een teleurstelling binnen de selectie zijn 

de zware blessures van Brendan Vrede en Edgar Leerdam, zij hebben inmiddels een kruisband 

operatie gehad, en hen wacht een lange herstelperiode van 9 maanden. Ook sterkhouders Wesley 

Goeman en Mark van der Zalm kampen met tegenslagen, Wesley heeft last van een hernia, en Mark 

heeft een middenvoetsbeentje gebroken.  

 

 



De competitiestart werd teleurstellend met 1-0 verloren van regiogenoot Quick. Waarna hoofdtrainer 

Marcel Koning te kennen gaf z`n contract om privé redenen in te leveren. De spelersgroep heeft 

deze tegenslag goed opgepakt, en onder leiding van Patrick van Dulleman en Marko van der Knaap 

werden 7 punten uit de volgende competitiewedstrijden gehaald. Gelukkig heeft de technische 

commissie vrij snel een opvolger voor Marcel Koning gevonden. Cesco Agterberg is bereid 

gevonden om de functie als hoofdtrainer voor onze club in te gaan vullen. Hoewel de resultaten in 

deze roerige tijd iets achterblijven, zien we wel een positieve ontwikkeling. De uit de Jo19 speler 

Ouanis Kellouh heeft na een goede voorbereiding in Jo21 de stap naar het eerste elftal gemaakt. Ook 

Jesaja Dias en Niek Meijer hebben na een jaar Jo21 de stap naar de eerste selectie gemaakt. Dat er 

veel talent binnen onze vereniging aanwezig is, blijkt ook doordat de spelers Jari Lievaart en 

Neville Nwanko, die uit J019 overgekomen zijn naar Jo21, hun competitiedebuut bij ons 

vlaggenschip hebben gemaakt. Ook is er succes in de KNVB-beker, de eerste ronde werd er 

gewonnen van competitie genoot Hoogland. Waarna er een echte streekderby uit de koker kwam; 

thuis tegen 2de divisionist Excelsior Maasluis op woensdag 27 oktober 2021.  

  

Namens de technische commissie, 

Marko van der Knaap 

 

 

 

 


