
Jaarverslag jeugdbestuur seizoen 2020-2021 

Zoals het seizoen begon was wederom bijzonder te noemen. Corona had het land nog steeds 

in zijn greep, maar gelukkig werd er steeds meer bekend over dit virus. Dit zorgde er mede 

voor dat de jeugd gewoon ongestoord wedstrijden kon voetballen. Deze wedstrijden waren 

in aangepaste vorm, namelijk een interne jeugdcompetitie. Elke zaterdag werden de 

kinderen ingedeeld in hun leeftijdscategorie en werd er een toernooivorm georganiseerd, 

omdat er geen wedstrijden met andere verenigingen mochten plaatsvinden. Ook mochten er 

geen ouders aan de lijn, maar de kinderen afzetten aan de poorten van de Swadde en na de 

tijd weer ophalen. Gelukkig mochten de leiders van de desbetreffende teams wel aanwezig 

zijn, dus er was wel begeleiding. Dit heeft natuurlijk meer gevraagd dan normaal van een 

leider, hiervoor dank! Ook hebben wij, onder de jeugd, geen grote uitbraken van het virus 

gehad, dus wij mogen wel zeggen dat we dit met zijn allen goed gecoördineerd hebben.  

Voor de jeugd van O7 tm O11 werd wederom de circuittraining georganiseerd. Dit is een 

wekelijkse training op de vrijdagmiddag. Waar alle facetten van het voetbal naar voren 

komen. Dus één keer onder leiding van een vaste trainer op dinsdag/woensdag en één keer 

op vrijdagmiddag. De jeugd vanaf O12 traint gewoon 2x per week met een vaste trainer.  

Ook moesten er voor het seizoen 2020-2021 weer trainers gevonden worden. Dit is 

wederom gelukt. Met hulp van ZM3 (JO17-3) & de hulp van ZM2 (JO17-2) werden alle gaten 

opgevuld.  

Start seizoen 2020-2021 trainers:  

• JO7-1 : Dirk Boersma & Jacob Duinstra 

• JO8-1 : Dirk Boersma & Jacob Duinstra 

• JO9-2 : Marijn Buikema & Han Dijkstra  

• JO9-1 : Kyra Keuning 

• JO10-3 : Jornt Henstra & Walter Bloembergen  

• JO10-2 : Thirza Leistra 

• JO10-1 : Wijtze van der Meer & Sytze Wiersma (Stage)  

• JO11-2 : Hessel Turkstra & Chris Spoelstra  

• JO11-1 : Marc Lourens & Kyra Keuning (Stage)  

• JO12-2 : Jurre Welfing & Jesper Daan Ploegsma  

• JO12-1 : Roel Wijma & Niek Kaldeway  

• JO13-2 : Rudmer Banga  

• JO13-1 : Rik Weening & Thirza Leistra (Stage)  

• JO15-2 : Harmen Symen Elsenga & Folkert Jan de Boer 

• JO15-1 : Durk de Haan & Folkert Jan de Boer (Stage)  

• JO17-3 : ZM3  

• JO17-2 : ZM2 

• JO17-1 : Halbe Elsenga  

• JO19-2 : Jasper Spoelstra 

• JO19-1 : Marc Lourens & Durk de Haan (Stage)  

• MO13-1 : Auke Bosma  

• MO15-1 : Julia Pol & Femke Jongsma → Michel, Harro & Wilyan 

• MO19-1 : Oene Douwe Koopmans  

 



Ook werd de keeperstraining weer verzorgd door de volgende personen :  

• O10 en O11  : Jan Hamstra & Henk Keizer  

• O12, O13 en O15  : Richard Zwaagstra  

• O17 en O19  : Arjan Plas   

 

In zijn totaliteit hadden we dus, aan het begin van seizoen 2020-2021 : 23 jeugdteams  

 

Activiteiten & gebeurtenissen seizoen 2020-2021  

• Door de maatregelen van COVID, bepaald door het RIVM en het kabinet, mochten er 

alleen onderlinge wedstrijden plaatsvinden. Daarom werd de interne 

jeugdcompetitie opgezet. Dit was natuurlijk wel een organisatie, maar mede door de 

hulp van genoeg vrijwilligers en de coördinerende functie van de jeugdbestuursleden 

en de TC, werd dit in goede banen geleid. De interne jeugdcompetitie heeft 

plaatsgevonden tot 5 december 2020. Toen zijn we de winterstop ingegaan.  

• De interne jeugdcompetitie werd na de winterstop doorgezet, want wedstrijden in 

competitieverband mochten nog steeds niet plaatsvinden. Onder de jongste jeugd 

was de opkomst goed en hadden veel er nog ontzettend veel plezier in. Bij de wat 

oudere jeugd werd de opkomst al minder, omdat er op zaterdags ook bijbaantjes 

werden uitgevonden. Ondanks dat, hebben de TC, het jeugdbestuur en alle andere 

vrijwilligers het toch prima gedaan! 

• Zaterdag 24 april werd de Oranjedag georganiseerd voor de jeugd. Dit werd mede 

mogelijk gemaakt door de KNVB. En hier hebben wij ons voor aangemeld, dit was een 

ontzettend leuk evenement! 

• Na de winterstop werd er niet direct afgetrapt met de jeugdcompetities. Op zaterdag 

5 juni werden de eerste wedstrijden weer georganiseerd door de KNVB onder de 

jeugd. De zogenoemde : KNVB Regiocup. Zo kon de jeugd tm O17 weer wedstrijden 

voetballen tegen andere clubs in de regio.  

• Op zaterdag 12 juni is er door onze club de De Nationale Voetbaldag georganiseerd. 

Dit was ook een initiatief van de KNVB. Dit was een evenement voor onze hele 

jeugdafdeling. En was een daverend succes!  

• Na de nationale voetbaldag werd er nog enkele zaterdagen gevoetbald door onze 

jeugd.  

• De Poeisz clubactie heeft € 1148 opgebracht.  

• Wat ook nog wel even benoemd mag worden is het afscheid van Marc Lourens als 

trainer bij de VV. Hij is 10 jaar lang jeugdtrainer geweest bij VV Buitenpost en heeft 

zich altijd ingezet. Marc Lourens ontzettend bedankt voor je inzet! 

 

 

 



Vrijwilligers 

Het jeugdbestuur wil iedere vrijwilliger die bij heeft gedragen aan het verloop van het 

seizoen 20/21 voor de jeugd hartelijk bedanken. Hierbij moet gedacht worden aan de 

leiders, trainers, scheidsrechters, kantinepersoneel en de freedsploech, maar ook aan 

ouders/verzorgers! Nogmaals dank! 

 

Het jeugdbestuur seizoen 20/21 

• René Rispens → Voorzitter & Coördinator JO10/JO11 & JO12  

• Wietse van der Veen → Hoofd jeugdopleiding 

• Rein Spoelstra → Coördinator JO17 & JO19 

• Jacob Marc Kootstra → Coördinator scheidsrechters & JO9 

• Klaas Buikema → Coördinator JO13 & JO15 

• Jelte Cnossen → Coördinator scheidsrechters & JO7/JO8 

• Jitske Kuiper → Wedstrijdsecretaris 

• Anita van Houten → Coördinator MO teams  

Namens het jeugdbestuur, 

Jacob Marc Kootstra  

 

 


