
Jaarverslag jeugdbestuur seizoen 2019-2020 

Het was een bijzonder seizoen. Corona deed zijn intrede begin maart en toen kwam alles op 

slot te zitten. Dus alle competities werden stilgelegd. Geen kampioenen en geen 

degradanten. Het was erg omschakelen, ook voor het bestuur. Voor het eerst een digitale 

meeting met de jeugdbestuursleden, omdat het hele land in lockdown zat. Dit was ook 

bijzonder voor iedereen. 

Het begin van het seizoen 2019-2020 was er natuurlijk nog niks aan de hand, dus nadat alle 

indelingen bekend werden gemaakt begonnen de teams gewoon weer te trainen. De 

jongste jeugd van O7 t/m O11 traint dan voor het 2e jaar één keer per week met een vaste 

trainer en op vrijdags trainen de leeftijdsgenoten weer gemixt met elkaar, namelijk met de 

circuittraining. Hier waren de reacties erg positief op, dus deze lijn hebben wij 

doorgetrokken. De jeugd vanaf O12 traint zoals gewoonlijk gewoon 2 keer per week met 

een vaste trainer. Het was weer een puzzel om voor alle teams een vaste trainer/trainster te 

krijgen, maar het is weer gelukt. Zelfs het 2e en 3e elftal droegen hun steentje bij door ook 

teams te trainen. Het 2e elftal had de leiding over de JO17-3 en het 3e elftal had de leiding 

over de JO17-2. Ook droeg het dameselftal hun steentje bij in de eerste seizoenshelft. Zij 

zorgden ervoor dat de JO9-3 wekelijks training kreeg. Na de winterstop is dit overgenomen 

door een vaste jeugdtrainer. 

Hoeveel jeugdteams hadden we eigenlijk in het seizoen 2019-2020? 

- 2 JO19 teams 

 1 MO17 team 

 3 JO17 teams 

 1 MO15 team 

 3 JO15 teams 

 1 MO13 team 

 2 JO13 teams 

  2 JO12 teams 

 2 JO11 teams 

 3 JO10 teams 

  3 JO9 teams 

  1 JO8 teams 

  1 JO7 teams 

Wat is er verder allemaal gebeurd in het seizoen 2019-2020? 

Er zijn altijd genoeg activiteiten naast de wedstrijden en de trainingen van de jeugd. Hier 

worden de belangrijkste activiteiten op een rijtje gezet en even kort uiteengezet, zoveel 

mogelijk op chronologische volgorde.  

De eerste échte activiteit voor de ouders van de jeugd was een snelcursus vlaggen. Omdat 

ouders voornamelijk de taak hebben van grensrechter bij het jeugdvoetbal hebben we er 

sinds dit jaar voor gekozen om jaarlijks een vlaginstructieavond te organiseren. Deze avond 

werd verzorgd door Evert Veenstra & Albert Oost.  

De tweede activiteit was het jaarlijks terugkomende mixtoernooi in de kerst voor onze 



jeugd. Dit is een toernooi dat al jaren georganiseerd wordt en wordt gezien als één van de 

leukste interne toernooien voor de jeugd. Wij hadden dit jaar de zaal een paar uren langer 

tot onze beschikking. Hierdoor hadden wij de mogelijkheid om de wedstrijden iets langer te 

laten duren en waren er geen lange wachttijden tussen de wedstrijden, ideaal! Voor de 

pupillen hadden wij na afloop een patatje en een mooi vaantje en voor de junioren een 

bakje patat en wat drinken. Dit alles werd aangeboden door de Club van 100 & De Haan 

Westerhoff. 

Ook mocht onze club weer meedoen aan de Poeisz clubactie. Dit is een actie expliciet 

bedoeld voor de jeugd. Wij hebben dit jaar het mooie bedrag van € 1284 ,- in ontvangst 

mogen nemen. Dit geld is gegaan naar nieuwe materialen voor de jeugd, denk aan: doeltjes, 

hesjes, pionnen en ballen etc.  

Ook zijn Henk Steenhuis en Klaas Smits langs geweest om onze O17-junioren te begeleiden 

om het spelregelbewijs te halen. Rein en Jacob waren hierbij ook aanwezig! 

Nadat De Swadde een tijdje op slot ging toen corona zijn intrede deed, werd er, toen we te 

horen kregen dat de jeugd onder voorwaarden weer mocht trainen, direct geschakeld door 

het jeugdbestuur en de technische commissie. Op deze manier konden met looproutes en 

uiteraard desinfectiemiddel de trainingen gewoon doorgang vinden.  

De technische commissie onder leiding van Wietse van der Veen wist nog een activiteit uit 

de grond te stampen met de hoofdtrainer, trainer JO19-1, trainer JO17-1 en trainer JO15-1 

voor de jeugd. Dit werd een soort van clinic op een zaterdag. Dit was zeer geslaagd! 

Maar de allerbelangrijkste gebeurtenis dit seizoen en na een paar jaar zwoegen was het 

behalen van het certificaat lokale jeugdopleiding. Er werd een werkgroep opgericht om dit 

certificaat te behalen. Ze zijn hier 1,5 jaar mee bezig geweest. De werkgroep bestond uit: 

Wietse van der Veen (HJO), Jan Douma, Bauke Jan Stuursma, Roel Wijma en Wijtze van der 

Meer. 

Hoe zat het met de trainers in het seizoen 2019-2020? 

Er waren in het seizoen 2019-2020 ongeveer 50 jeugdtrainers actief. Dit zijn natuurlijk 

enorm veel vrijwilligers en deze toppers krijgen elk jaar een trainingspak en coachjas in 

bruikleen, die aangeboden wordt door 100% voetbal & De Haan Westerhoff. Aan het einde 

van het seizoen werd aan alle jeugdtrainers een bon van de plaatselijke pizzeria de 

Pyramide aangeboden. Als blijk van waardering! Dit  werd gesponsord door feestteam 

Matija. 

De teamindelingen in het seizoen 2019-2020 

De indelingen is altijd weer proces van het jeugdbestuur waarin je het niet voor iedereen 

goed kan doen, maar over het algemeen zijn wij tevreden over hoe het vorig seizoen is 

gegaan. In het algemeen waren de teams goed gevuld. De JO10-4 hebben we halverwege 

het jaar opgeheven, dit kwam beter uit met de aantallen en op deze manier werden de 

andere teams weer beter opgevuld. Zo waren er bij de JO13’s en JO15’s ook wat personele 

problemen af en toe, krapte. Dit is opgelost door een roulatieschema op te stellen samen 

met de leiders van de betreffende teams. Dit was een goede manier en werkte prima!  

Vrijwilligers 

Ook willen wij als jeugdbestuur alle vrijwilligers weer bedanken die er dit seizoen ook weer 



voor gezorgd hebben dat al onze jeugdleden ongestoord hun wedstrijden konden 

voetballen en konden trainen. Wij willen daarbij de leiders, trainers, kantinepersoneel op de 

zaterdagochtend, scheidsrechters en niet te vergeten de freedsploech allemaal bedanken! 

Het bestuur 2019 – 2020 

- René Rispens  Voorzitter & Coördinator JO10/JO11/JO12 

- Wietse van der Veen  Hoofd jeugdopleiding 

- Rein Spoelstra  Coördinator JO17/JO19 & afgevaardigde hoofdbestuur 

- Jacob Marc Kootstra  Coördinator scheidsrechters & JO9 

- Klaas Buikema  Coördinator JO13 & JO15 

- Jelte Cnossen  Coördinator scheidsrechters & JO7/JO8 

- Jitske Kuiper  Coördinator MO teams 

- Anita van Houten  Wedstrijdsecretaris 

Wij willen als jeugdbestuur benadrukken dat we, ondanks deze crisis, samen sterk blijven 

staan. En wij hopen ook dat de jeugdcompetities snel weer hervat zullen worden! 

Namens het jeugdbestuur, 

Jitske en Jacob Marc  


