
Jaarverslag jeugdbestuur VV Buitenpost seizoen 2021-2022 

 

Gelukkig begon het seizoen 2021-2022 weer in de ‘normale’ vorm. Dit wil zeggen dat iedereen 

‘gewoon’ weer welkom was op sportpark de Swadde. Waar wij in het afgelopen seizoen nog te 

maken hadden met restricties, waren deze aan het begin van dit seizoen helemaal verdwenen. Daar 

waren wij, als jeugdbestuur, natuurlijk ontzettend blij mee!  

Bij aanvang van dit seizoen waren er 237 jeugdleden ingedeeld in 22 verschillende jeugdteams (om 

officieel ingedeeld te zijn, moet speler officieel lid zijn).  

Ook is er dit seizoen voor het eerst in de voetbalgeschiedenis van onze club gestart met een JO14 

team. Deze keuze is mede mogelijk gemaakt door de KNVB. Ontwikkeling van de individuele 

jeugdspeler met en tussen zijn leeftijdsgenoten. Omdat wij als club toch wel een grote groep in deze 

leeftijdsklasse hadden, is hiervoor gekozen.  

De jeugdteams trainen allemaal 2x per week. In de leeftijd van O7 t/m O11 trainen de spelers één 

keer per week met hun eigen team en het andere moment is op vrijdagmiddag, dan is er weer de 

circuittraining voor deze leeftijdsgroepen. Het wordt wel steeds lastiger om hier voldoende 

jeugdtrainers voor te vinden! Vanaf de O12 trainen de jeugdteams gewoon 2x onder leiding van hun 

‘vaste’ trainer.  

De wedstrijden van de leeftijdsgroepen O7 t/m O12 en de JO13-2 vinden plaats op klein veld, daarom 

zijn er voor deze wedstrijden spelbegeleiders nodig. Wederom worden deze spelbegeleiders geleverd 

door de seniorenteams.  

De wedstrijden vanaf de leeftijdsgroepen O13 (m.u.v. JO13-2) worden gefloten door onze eigen 

clubscheidsrechters en natuurlijk ook aangevuld met aanstellingen vanuit de KNVB.  

Halverwege dit seizoen, dus in de winterstop, waren er 252 jeugdleden ingedeeld in 23 verschillende 

jeugdteams, dus dat betekent dat de jeugdafdeling weer een mooie groei aan het doormaken was. 

Dit was ook nodig, want in coronatijd was het aantal jeugdleden gedaald. 

Er moesten natuurlijk voor dit seizoen ook weer trainers worden gevonden wat betreft de 

jeugdteams. Aangezien Marc Lourens (JO19-1) te kennen had gegeven dat hij ging stoppen aan het 

einde van het seizoen 2020-2021, was er ook een vacature voor onze JO19-1. Deze is opgevuld door 

Sander Broekema uit Marum. Wat betreft de andere teams, is het gelukt om voor elk jeugdteam een 

trainer te vinden. Ook met behulp van ZM3, die weer wat jongens beschikbaar hebben gesteld.   

Start Seizoen 2021-2022 jeugdtrainers :  

• JO7-1 : Harmen van Dijke & Albert Talsma 

• JO8-1 : Dirk Boersma  

• JO8-2 : Tjitze van der Boon  

• JO9-1 : Jacob Duinstra  

• JO9-2 : Chris Rering  

• JO10-1 : Oene Douwe Koopmans  

• JO10-2 : Sytze Wiersma  

• JO11-1 : Harmen Siemen Elsenga / Wijtze van der Meer 

• JO11-2 : Walter Bloembergen  

• JO11-3 : Anne Leistra  



• JO12-1 : Chris Spoelstra & Hessel Turkstra  

• JO12-2 : Fedde Bergsma  

• JO13-1 : Folkert J. de Boer  

• JO13-2 : Walter Bloembergen & Jornt Henstra  

• JO14-1 : Aaron Boekhout  

• JO15-1 : Durk de Haan  

• JO17-1 : Halbe Elsenga  

• JO17-2 : Lars Vellinga & Folkert Miedema // Hidde Kleinstra & Jasper Spoelstra  

• JO19-1 : Sander Broekema  

• MO15-1 : Lieuwkje Veenstra & Aniek Rittersma & Auke Bosma  

• MO17-1 : Harro Tabak & Michel Krol & Wilyan Hiemstra  

• MO19-1 : Oene Douwe Koopmans & Henk Kuiper/Jelte Cnossen 

• G-team : Rein Spoelstra & Gerrit Rottiné   

 

Ook werd de keeperstraining weer verzorgd door de volgende trainers :  

 

• O17 & O19     : Arjan Plas  

• O13 & O14 & O15    : Richard Zwaagstra  

• O12 & O11-1    : Bartele Roorda  

• O11-2 & O11-3 & O10-1 en O10-2  : Johan Kaldeway  

 

In zijn totaliteit hadden we dus, aan het begin van seizoen 2021-2022 : 22 jeugdteams  

 

Activiteiten & gebeurtenissen seizoen 2021-2022  

• Er is sinds dit seizoen gestart met een maandelijkse bijeenkomst voor onze jeugdtrainers. Dit 

wordt georganiseerd door onze HJO, Wietse van der Veen.  

• Op 10-11-2021 heeft het jeugdkader een training ontvangen van René Felen. Deze avond is 

mede mogelijk gemaakt door De Haan Westerhoff.  

• Op 24-11-2021 heeft de activiteitencommissie o.a. een sinterklaasfeest georganiseerd voor 

onze jongste pupillen 

• Op 29-12-2021 is het kerstmixtoernooi gehouden op het kunstgrasveld op de Swadde. 

• Op 06-04-2022 heeft het bestuur een reanimatiecursus gehad, olv Jan van der Bij.  

• Op 29-04-2022 heeft het KNVB voetbalfestival plaatsgevonden, voor onze jeugdleden.  

• Op 10-06-2022 werd het jaarlijkse familiefeest gehouden, hier werd de jongste jeugd ook 

gehuldigd.  

• Aaron Boekhout & Durk de Haan zijn geslaagd voor Uefa C Youth  

• Klaas Buikema, Jitske Kuiper en Rein Spoelstra hebben afscheid genomen van het 

jeugdbestuur. 

 

 



 

 

Vrijwilligers  

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

2021/2021 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! In het bijzonder willen wij natuurlijk Klaas, Jitske en Rein bedanken voor hun inzet de 

afgelopen jaren! 

 

Het jeugdbestuur seizoen 21/22  

• René Rispens → Voorzitter & Coördinator : O13, O14 en O15 

• Wietse van der Veen → Hoofd jeugdopleiding  

• Rein Spoelstra → Algemene zaken & Coördinator G-team   

• Jacob Marc Kootstra → Scheidsrechterzaken & Coördinator : O10 

• Klaas Buikema → Coördinator : O17 en O19 

• Jelte Cnossen → Coördinator : O11 en O12 

• Anna Pol → Coördinator : MO15, MO17 en MO19  

• Jitske Kuiper → Wedstrijdsecretaris  

• Ilona Biemolt → Coördinator : O7, O8 & O9 

 

 

Namens het jeugdbestuur,  

 

Jacob Marc Kootstra  

 

 

 

 


