Jos Scheenen, nieuwe trainer SR Dames 1 RKSVB
Bij deze zou ik mij graag willen voorstellen als de nieuwe trainer van Dames 1 van RKSVB.
Ik ben 51 jaar en woonachtig in Brommelen te Wijnandsrade, gehuwd met Nicole en het gezin
bestaat verder uit 3 kinderen Davy, Remco en Valeria en de hond Tymo.

Mijn hobby’s zijn voetballen, verder zit ik nog bij de fanfare te Wijnandsrade, golf ik in Brunssum, ben
wijnliefhebber ( vinoloog ), wandelen en natuurlijk niet te vergeten mijn gezin.
Vanaf mijn 6-de ben ik gaan voetballen bij Minor en heb daar de gehele jeugdopleiding doorlopen tot
de A1, ben hierna bij Vaesrade gaan voetballen, 2 jaar op de A1 en direct erna naar de SR op het
eerste elftal. Nadat ik ben gaan wonen in Wijnandsrade ben ik ook bij de plaatselijke club gaan
voetballen en ben daarnaast de jeugd gaan trainen waar ook mijn beide zoons voetbalde. Als laatste
ben ik als trainer bij Hulsberg SR Dames 1 aan de slag gegaan waar mijn dochter ook bij voetbalde.
Dit heb ik 4 seizoenen met veel plezier gedaan. Hier trapte ik ook nog een balletje bij de plaatselijke
veteranen. Hierna heb ik 2 seizoenen rust genomen en begon het na een tijdje weer te kriebelen om
aan de slag te gaan als trainer. Na de sollicitatie en een aantal goede gesprekken met de technische
commissie, een 2 tal proeftrainingen gebeurt dit in het nieuwe seizoen bij dames 1 van RKSVB. Hier
trof ik een zeer hechte groep aan welke ik met veel plezier zal gaan trainen en begeleiden als
trainer/coach.
Van hier uit wil ik iedereen mededelen dat ik met heel veel plezier aan de slag ga als de nieuwe
trainer van de SR Dames 1 en hoop dat wij als groep een plezierig en mooi seizoen tegemoet gaan.
Grt Jos Scheenen

