
Beste leden van Dynamica, 
 
In 2014 mocht ik voor de eerste maal het overleg van de Jeugd technische 
Commissie (JTC) Dynamica voorzitten, in oktober van dit jaar was het voor mij de 
laatste keer. Deze JTC loopt goed, invulling lukt en er is ruimte voor ontwikkeling. Ik 
dank allen voor de actieve inbreng en samenwerking. 
 
Deze JTC is in de afgelopen jaren actief aan de slag gegaan met het opstellen van 
een trainingsplan waarbinnen een doorgaande lijn in ontwikkeling is aangebracht. 
Naast de aan te leren motorische vaardigheden is hierin ook aandacht voor de 
sociaal emotionele ontwikkeling van elke pupil. Mijn rol hierin was het behartigen van 
de belangen van elk jeugdlid om met plezier te kunnen sporten en prestaties op 
eigen niveau te kunnen leveren. Er is alle vertrouwen in het voortzetten van die lijn 
naar de junioren. 
 
Om dit voor elkaar te krijgen is er samen gewerkt. Zo hebben trainers de ruimte zich 
te verder te scholen, is er een theoretische gasttraining gegeven en de meeste 
trainers heb ik feedback mogen geven op hun wijze van training geven / tips voor 
omgang met de pupillen in de groep. Ouders tonen een grote betrokkenheid die 
vooral tot uiting komt tijdens de Athletics Champs waarbij zij een actieve rol vervullen 
bij de onderdelen. Een aantal van hen hebben inmiddels de jurycursus succesvol 
volbracht. De afgelopen jaren is er een gestage groei in ledental bij de jeugd 
zichtbaar. Ik hoop dat deze groei zal doorzetten en dat de JTC alle jeugdleden, 
trainers en ouders zal blijven motiveren en inspireren zodat er met veel plezier 
gesport zal worden op “onze” atletiekbaan Vrijburg. 
 
De taken die behoren tot het voorzitterschap JTC Dynamica zijn overgedragen, zodat 
ik meer ruimte krijg naast mijn werkzaamheden voor de praktijk 
FysiotherapieZeeland en het werk plus begeleiden van sporters vanuit Join2Train, 
een cursus / opleiding te volgen en weer een aantal uren als leerkracht / docent 
binnen het onderwijs aan de slag te gaan. De trainingen aan de groep lopers op 
donderdagavond blijf ik geven. Daarnaast ben en blijf ik het voorzitter van het 
overkoepelende orgaan van de Zeeuwse atletiekverenigingen: De Vereniging 
Zeeland Atletiek (VZA). 
 
Sportieve groet, 
Anjolie 
Engels-Wisse 
 
 


