Jaarverslag wedstrijdsecretaris seizoen 2019-2020
Elk voetbalseizoen is anders en heeft specifieke (voetbal)herinneringen, maar het afgelopen seizoen is
door het uitbreken van het Corona virus in maart nooit uitgespeeld en zal ook zo herinnerd blijven.
Ondanks dat ongeveer 70 procent van de wedstrijden zijn gespeeld heeft de KNVB het seizoen
beschouwd als een verloren seizoen zonder eindstanden, verplichte promoties of degradaties. Het
jaarverslag van de wedstrijdsecretaris heeft hierdoor een iets andere invulling gekregen.
Gezien de huidige situatie rondom Corona is de grote vraag hoe het seizoen 2020-2021 zich gaat
ontwikkelen en hoe het jaarverslag er volgend jaar uit komt te zien. Laten we in eerste instantie hopen
dat iedereen weinig tot geen gevolgen gaat ondervinden van het virus en dat we weer snel onze
prachtige hobby mogen uitvoeren of hier als vrijwilliger weer een bijdrage aan kunnen gaan geven.
Ledenbestand
Het ledenbestand 2019-2020 in getal en tevens een vergelijk met het vorige seizoen. Het betreft de
leden die als spelend lid genoteerd staan. De datum 1 juli is als vergelijkingsdatum gehanteerd.
Aantal leden
Senioren
Jeugd JO14-1 t/m JO19-1 (junioren)
Jeugd JO8-1 t/m JO13-1 (pupillen)
Kabouters
Vrouwen
Meiden

2017-2018
153
59
34
38
7
0
15

2018-2019
185
55
33
39
5
24
29

2019-2020
172
61
15
46
0
20
30

Aantal teams
Senioren heren
Jeugd JO14-1 t/m JO19-1 (junioren)
Jeugd JO8-1 t/m JO13-1 (pupillen)
Kabouters
Vrouwen
Jeugd meiden
Combinatieteams

3
3
4
1
0
1
2

3
3
4
1
1
2
1

3
2
6
0
1
2
2

Het aantal spelende leden, is met name door het wegvallen van het oudste juniorenteam, met 12
afgenomen. Een deel van dit weggevallen team is doorgestroomd naar de senioren. Door het
wegvallen van het oudste jeugdteam is er slechts een jongens juniorenteam actief tijdens het seizoen
2019-2020. Dit is een zorgelijke situatie, ook voor de toekomstige aanvulling van de senioren.
Bij de pupillen is er wel sprake van een kleine ledentoename, maar hier blijft het belangrijk om jaarlijks
voor nieuwe aanwas te zorgen.

Resultaten senioren
Door het uitbreken van het Corona virus is het seizoen niet voltooid. Bij het onderdeel resultaat is
daarom de rankschikking op het moment van het stopzetten van de competitie vermeld.
Opperdoes 1
Trainer/coach
Begeleider
Assistent scheidsrechters
Verzorger

Martin Glim (1e seizoen
Marco Zwaan (5e seizoen) en Dirk Zwaan (1e seizoen)
Marc Dijkman, Cees Hus en Jan Roos (2e seizoen)
Gerard Wouda (4e seizoen)

Competitie
Resultaat
Beker

4e klasse A
6e na 16 van de 24 wedstrijden
1e plaats in voorronde, uitschakeling in eerste 1e ronde tegen JVC

Na het mislopen van promotie tijdens het seizoen 2018-2019 kende de 4e klasse het afgelopen seizoen
een duidelijke kwaliteitsimpuls doordat verschillende zondagverenigingen een team op zaterdag
hebben ingeschreven of zelfs de volledige overstap naar het zaterdagvoetbal hebben gemaakt.
Opperodes speelde hiermee geen rol van betekenis in de strijd om het kampioenschap, maar deed op
het moment dat de competitie werd stopgezet nog wel kans om een periodetitel te winnen.
Het seizoen 2019-2020 stond voor het eerst onder leiding van Martin Glim. De verdere invulling van
het de technische staf was hetzelfde, behalve dat Dirk Zwaan als assistent werd toegevoegd. Een rol
dit Dirk in het verleden meer heeft ingevuld. Door de positieve ervaringen vanuit de selectie,
technische staf en het bestuur staat Martin ook in het seizoen 2020-2021 weer voor de groep.
Opperdoes 2
Trainer/coach
Begeleider
Assistent scheidsrechter
Verzorger

Bram van Splunter (3e seizoen)
Wiljan van Splunter (13e seizoen)
Wiljan van Splunter
-

Competitie
Resultaat
Beker

4e klasse A Res.
3e van de 12 na 15 van de 22 wedstrijden
Uitgeschakeld in voorronde

Na acht jaar derde klasse en een jaar tweede klasse reserve was het tweede elftal actief in de 4e klasse
reserve. Het begin van het seizoen was moeizaam, maar daarna won het team bijna elke wedstrijd. Bij
het stopzetten van de competitie stond Opperdoes 2, bestaande uit een mix van ervaring en jeugd, op
de derde plaats met uitzicht op de koppositie.
Opperdoes 3
Aanvoerder
Competitie
Resultaat
Beker

Bruce Blanchard
6e klasse reserve
10e van de 12
-

Het derde elftal eindigde net als het seizoen ervoor op de tiende plaats, maar aangezien gezelligheid
van primair belang was, had de eindrankschikking zoals elk jaar weinig betekenis. Na jaren van trouwe

dienst zijn er wel een paar “oudgediende” gestopt met voetballen. Het doel is om dit het seizoen 20192020 met jongere jongens aan te vullen.
Opperdoes Vrouwen
Coach
Trainers
Competitie
Resultaat
Beker

Ed Bobeldijk
Roy Janssens en Jerry Kreune
5e klasse A
3e van de 7
Uitgeschakeld in voorronde

Zowel de dames van Opperdoes als de tegenstanders kenden veel moeite om op zaterdag een team
op de been te brengen. De competitie werd gestart met 12 teams, maar al voor de winterstop
hadden 5 team zich al teruggetrokken. Ondanks wekelijks puzzelen behaalden de dames regelmatig
goede resultaten.

