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Bij aanvang van het seizoen hadden we 7 jeugdteams: 

● JO-8 G 

● JO-9 G 

● JO-10 

● JO-11 G 

● JO-13 G  

● JO-16 G 

● JO-19  

We zijn begonnen met in totaal 82 actieve jeugdleden. 

Het aantal jeugdteams is gelukkig hetzelfde gebleven afgelopen seizoen met het jaar daarvoor. Het 

enige smetje qua wijzigingen was dat er helaas geen meisjesteam op de been kon blijven. Hierdoor 

zijn er nu enkel nog jongens en gemengde teams overgebleven.   

Het afgelopen seizoen 21-22 ligt inmiddels al weer enkele maanden achter ons. Het seizoen werd in 

september 2021 met veel enthousiasme gestart door zowel de spelers als leiders en trainers. Na 

wederom een bewogen corona seizoen had iedereen ook weer zin om een ‘normaal’ seizoen te gaan 

draaien.  

Tot en met halverwege november is er lekker door gevoetbald zonder Corona perikelen. Vanaf 13 

november werd er besloten dat er geen publiek meer langs de lijnen mocht staan of wat dacht u van 

coronatoegangsbewijs voor 18+’ers. Enig verschil met eerdere maatregelen was dat er gelukkig wel 

door gevoetbald kon worden.  

Vanaf halverwege december gingen we de winterstop in waarbij er helaas al niet meer doordeweeks 

getraind kon worden na 17:00. 

De persconferentie in januari bood gelukkig weer meer perspectief. Alle restricties qua tijden 

verdwenen en zowel de jeugd als senioren konden doordeweeks in de avonden de trainingen weer 

oppakken.  

Ook de activiteitencommissie heeft niet stilgezeten het afgelopen seizoen. In november hebben zij 

het jaarlijkse pietenvoetbal wederom georganiseerd. In het weekend na Galdersfeestweekend was 

het weer tijd voor het voetbal jeugdkamp. Met een opkomst van bijna alle jeugdleden kunnen zij 

weer terugkijken op een geslaagd kamp wat ook dit jaar weer plaatsvond bij onze inmiddels BN’er 

Hans de Roover. 

Ook is de samenstelling van het jeugdbestuur gewijzigd. Door het stoppen van Arwin Gooijers en 

Monique Voeten lag er een uitdaging om nieuwe leden te werven. Gelukkig traden rond de 

zomervakantie Daniëlle Bastiaansen, Pascal Diepenhorst, Floris van Rijsbergen en Dennis Pas toe en 

konden de werkzaamheden weer verdeeld worden. 

Ik denk dat we terug kunnen kijken op een mooi seizoen waarbij er met name veel is gevoetbald en 

waarbij ook nog eens diverse kampioenschappen gevierd werden. 

 



 
 

Voor aankomend seizoen zitten we ook zeker niet stil. Op korte termijn zal er een clubkadercoach 

gaan starten die ook begeleiding zal gaan geven richting onze trainers en leiders om ook op sportief 

gebied nog iets extra te kunnen bieden aan onze jeugdspelers.  

Daarnaast zijn Bjarne en Boaz den Ouden zijn sinds begin dit seizoen gestart met training geven van 

een nieuwe groep jeugdspelers variërend tussen de 5 en 7 jaar. Ondertussen zitten wij +/- 15 nieuwe 

aanmeldingen. Laten we hopen dat dit aantal zich nog gaat uitbreiden dit seizoen! 

Namens het jeugdbestuur wil ik wederom iedereen bedanken die zich het afgelopen seizoen op wat 

voor manier dan ook heeft ingezet voor onze jeugdafdeling. 

Pim Jochems 

Jeugdbestuur 


