
 

 

 

 Jaarverslag seizoen 2019-2020 
 
Datum: oktober 2020.  
Plaats: Warmenhuizen 
  
 
Geachte leden, ereleden, donateurs en bestuursleden, 
  
 
Na een welverdiende zomerstop begon het vanaf eind juli langzaam maar zeker drukker te 
worden aan De Doorbraak. Zoals altijd waren de selectieteams wat eerder gestart met trainen 
en na de Kermis volgden de Bekerwedstrijden. Vanaf september speelden alle teams weer 
competitiewedstrijden en waren de resultaten prima. De eerste seizoenshelft van 2019-2020 
verliep zoals vele eerdere seizoenen. 
 
Ondanks de uitstekende resultaten van de hoofdmacht, gaf Ivo Rohling in december aan dat hij 
na 3 seizoenen stopt als hoofdtrainer en een andere uitdaging aangaat. In januari 2020 konden 
we als bestuur onze nieuwe trainer voor seizoen 2020-2021 aankondigen: Jurg Bosman. 
 
Op 2 februari ging de competitie weer verder, maar helaas in de twee weken daarna gooiden de 
stormen Ciara en Dennis roet in het eten! Vanaf januari 2020 kregen we al de eerste berichten 
binnen dat er een virus aan de andere kant van de wereld rondwaarde. Daarna ging het heel 
snel en na nog een competitieronde op 23 februari gespeeld te hebben kregen we in Nederland 
ook te maken met Corona Covid-19. De competities werden stilgelegd! 
 
Lange tijd was er twijfel of er weer gevoetbald zou worden. Uiteindelijk mocht er wel weer 
getraind worden, maar met allerlei regeltjes in viertallen. Verre van ideaal. 
 
Voor het publiek, vrijwilligers en ouders was het al niet veel beter. Niemand mocht op het 
complex komen. 
 
Aangezien de hoofdmacht er heel goed voor stond (2e op één punt) op het moment dat de 
competitie werd stilgelegd, was er nog lange tijd hoop op promotie naar de 1e klasse. Het leek er 
ook op dat door fusies en verplaatsingen naar de zaterdag competities meerdere teams in West 
1 zouden doorstromen. Helaas werd de promotie landelijk geregeld en vielen wij buiten de boot. 
 
Verwachtingsvol werd er door iedereen uitgekeken naar het volgende seizoen, want dan zouden 
we toch wel weer gewoon aan de gang kunnen? 
 
De velden gingen in onderhoud en de poort van het complex werd gesloten. 
  



 

 

Het bestuur wil iedereen bedanken die zich in deze lastige tijden heeft ingezet voor VIOS-W en 
ook voor het begrip van spelers, ouders, publiek, vrijwilligers en sponsoren! 
 
Een verloren seizoen, maar met vertrouwen en sportieve hoop kijken wij uit naar een nieuw 
seizoen! 
 
 
 
Hoogachtend,  
Namens het bestuur v.v. VIOS-W.  
J.J. Swan  
Voorzitter 
  



 

 

Jaarverslag seizoen 2020-2021 
 
Datum: 14 oktober 2021.  
Plaats: Warmenhuizen 
  
 
Geachte leden, ereleden, donateurs en bestuursleden, 
  
 
De hoopvolle woorden van afgelopen seizoen ten spijt, Covid 19 blijft ook bij de start van het 
seizoen 2020-2021 Nederland in haar greep houden. 
 
Na het zomerreces kan er wel opgestart worden met trainen, maar blijft het spelen van oefen- en 
bekerwedstrijden nog onmogelijk. Bij de start van de competitie in september mag er dan 
eindelijk onder voorwaarden gevoetbald worden door de standaardteams. De overige teams 
moeten nog wachten op verlichting van de maatregelen tegen Covid-19. 
 
Bij de start van de competitie is publiek nog welkom, maar moeten ze zich aan strenge regels 
houden. Onderlinge afstand 1,5m langs het hek en op de tribune. Het is een hele vreemde 
gewaarwording om met deze regels langs de lijn te staan, maar we voetballen in ieder geval en 
dat is al heel wat. 
 
Helaas duurde dat niet lang, want na twee competitieronden werden de regels aangescherpt en 
moest er zonder publiek (slechts enkele bestuursleden mochten aanwezig zijn) gespeeld 
worden. Ondanks dat spatte het enthousiasme er af bij de selectie en werd de uitstekende vorm 
van het vorige seizoen doorgezet. 
 
Dat het een seizoen van slechts 4 competitieronden zou worden had niemand verwacht, maar in 
oktober 2020 werd dit toch echt de waarheid! Alle competities werden beëindigd zonder 
promotie en degradatie. Voor iedereen betrokken bij VIOS-W werd het vervolgens een raar 
seizoen. Geen voetbal maar wel beperkt trainen onder strikte voorwaarden. 
 
Gedurende het seizoen werden we geconfronteerd met het plotseling wegvallen van prominente 
VIOS-W mensen: Cor Mosch, Jan Kossen, Henk Swan, Jaap Mooij en Thomas Groot. Zodra we 
weer met z’n allen bij elkaar kunnen zijn op het complex (eerste thuiswedstrijd VIOS-W 1), zullen 
wij een moment stilstaan bij dit verlies. 
 
Ondanks dat er nagenoeg het gehele seizoen niet gevoetbald werd, bleven de leden trouw aan 
VIOS-W. Zeer opmerkelijk zelfs dat de vereniging in deze tijd groeide bij de senioren. Waar we 
jarenlang 8 seniorenteams hadden (7 heren en 1 dames) werden dat er dit seizoen 9 (8 heren 
en 1 dames) en volgend seizoen zelfs 10, omdat er waarschijnlijk een O23 team bijkomt. 
Mogelijk dat er ook nog een 2e dames team komt, alhoewel er een redelijke kans is dat die nog 
een jaar MO19-1 blijven. 
Daarnaast wisten de dames 1 nog de aandacht te trekken door een kalender uit te brengen! 
 



 

 

Bij het schrijven van dit jaarverslag staan we aan de vooravond van een nieuw seizoen. Het 
heeft er alle schijn van dat we een enigszins normaal seizoen tegemoet kunnen zien. 
 
Iedereen heeft er enorm veel zin in, dus laten we de negatieve dingen van de afgelopen twee 
seizoenen vergeten en positief van start gaan! 
 
 
 
Hoogachtend,  
Namens het bestuur v.v. VIOS-W.  
J.J. Swan  
Voorzitter 


