Organisatie jeugd platform
Alle teams hebben een trainer, de materialen zijn op orde en we hebben de laatste weken
laten zien dat we met ieders discipline en enthousiasme de vertrouwde hockeysfeer op
Phoenix kunnen vasthouden. We hopen hier weer snel naar terug te mogen keren.
Waar we erg blij mee zijn is een solide jeugdorganisatie, waar de afgelopen jaren hard aan
gewerkt en gebouwd is. Dat geeft ruimte voor een nieuwe opzet en inrichting.
Hierbij informeren we jullie over de opbouw en de rolverdeling die voor het komende jaar
van toepassing is. Uiteraard blijven de ouderbegeleiders en trainers van het team eerste
aanspreekpunt. Desondanks kan het zijn dat je om welke reden dan ook te maken krijgt met
anderen uit de jeugdorganisatie. En hoe dan ook is het leuk om te zien wie voor en achter de
schermen allemaal hun steentje bijdragen.

Sport Technisch Kader (STK)
Het Sport Technisch Kader (STK) zorgt voor het organiseren en faciliteren van alle zaken
rondom het jeugdhockey. De kwalitatief sterke organisatie draagt bij aan het naar een hoger
plan brengen van het spel- en trainingsniveau van de jeugd, waarbij elk individueel jeugdlid
op zijn of haar niveau maximaal kan presteren met daaraan gekoppeld een zo groot mogelijk
spelplezier.

Anouck Gielisse – Voorzitter Sport Technisch Kader
Eindverantwoordelijk en verbindingsrol voor
afstemming van de verenigingsorganisatie en de
technische inhoudelijke organisatie

Josje Wijckmans – Voorzitter Lijn coördinatoren
Verantwoordelijk voor de afstemming met de
lijncoördinatoren en het STK

Joost van Eyk – Voorzitter Technisch Managers
Stuurt groep technisch managers aan en zorgt voor
afstemming Technische Commissie, Platform Jeugd en
STK

Martijn Panjer - Secretaris/Planner – zorgt voor alle
trainingsschema’s, planningen en is steunpilaar voor
de organisatie

Carolien Fledderus - Communicatie
Communicatie – zorgt voor communicatie,
berichtgeving jeugd in de phoenixapp en naar de
organisatie jeugd

Het STK is te bereiken via mail: STK@phoenixhockey.nl

Lijncoördinatoren
De lijncoördinatoren zijn het eerste aanspreekpunt voor ouder- en teambegeleiders en
houden zich bezig met organisatorische zaken in hun lijn.

Als je vragen hebt die je niet kwijt kunt bij je trainer of ouderbegeleider dan kun je terecht
bij de lijncoördinatoren:

Anita van Rooijen
Henno Meijerink
lijncoördinator Meisjes ABC
lijncoördinator Jongens ABC
Lijncoordinator_meisjesABC@phoenixhockey.nl Lijncoordinator_jongensABC@phoenixhockey.nl

Sandor Veltman
lijncoördinator Meisjes D & E8
Lijncoordinator_DE8@phoenixhockey.nl

Josje Wijckmans
lijncoördinator Jongens D & E8
Lijncoordinator_DE8@phoenixhockey.nl

Karlijn de Roos
Fleur Besseling-Hansen
Lijncoordinatoren E6, F3, F0 & Funkey
Lijncoördinator_E6F@phoenixhockey.nl

Technische Commissie

Marieke Smits

De Technisch Managers zijn het eerste aanspreekpunt voor de trainers. De technisch
managers zijn verantwoordelijk voor de monitoring en ontwikkeling van zowel trainers als
jeugdspelers en voor het ontwikkelen en uitdragen van het technische beleid.
Joost van Eyk – Algemeen Technisch Manager
technischmanager_algemeen@phoenixhockey.nl

Arne Mook – Technisch
Manager Meisjes ABC

Thije Kuijlenburg – Technisch
Manager Jongens ABC +
Technisch Manager D & E8

Laurens Ashouwer –
Technisch Manager E6,
F3, F0 en Funkey

technischmanager_meisjesAB
C@phoenixhockey.nl

technischmanager_jongensAB
C@phoenixhockey.nl
technischmanager_DE8@pho
enixhockey.nl

technischmanager_E6F@
phoenixhockey.nl

Daarnaast is Saskia Bleumink (KNHB-leercoach) aangesteld als Coördinator
Trainersopleidingen om hiermee een impuls te geven aan de ontwikkeling van onze
jeugdtrainers. De jeugdtrainers zullen aankomend jaar KNHB-opleidingen ontvangen van
Saskia en tevens extra begeleiding krijgen op het veld.
Rafael Bouts is aangesteld als loop- en krachttrainer van Phoenix. Rafael gebruikt
invalshoeken van het Athletic Skills Model om alle kinderen uit de ABCDE-jeugd op een
passende manier te ondersteunen in hun fysieke ontwikkeling.
Tot slot zal Berry Jansen Schuiling als klankbord fungeren voor de Technische Commissie en
een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de trainers.

