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De jeugdcommissie vergaderde maandelijks.
Aan het einde van het seizoen hebben Frank
van Sprang en Ad van Biljouw afscheid
genomen van de jeugdcommissie.
De taken van Frank zijn overgenomen door
René Peijnenburg en die van Ad zijn
overgenomen door Kees Pijnenburg.
Daarnaast heeft de jeugdcommissie aan het
einde van het seizoen versterking gekregen van
Angeliek Vermeer, met als takenpakket
activiteiten, en van Lion IJpelaar die de
technische coördinatie op zich neemt.
TRAININGEN

De E en F pupillen zijn weer getraind door Kevin
van Kempen en Ruud van Sprang. Zij zijn
begeleid door Rick te Riele, die ook dit jaar
weer de D-pupillen en voor het eerst de C1
voor zijn rekening nam.
Naast de training in circuitvorm, krijgen de
meeste teams nog een tweede, vrije training
door een vrijwilliger die de hulp van Rick in kan
roepen als dat nodig is.
Nagenoeg alle jeugdteams trainden 2 keer per
week hetgeen nogal eens leidde tot
overbezetting van velden en kleedkamers. Zelfs
de vrijdagavond is nagenoeg geheel gevuld met
jeugdtrainingen.
We zijn gelukkig met zoveel vrijwilligers die het
mogelijk maken dat onze jeugd zich thuis voelt
bij Nemelaer.
JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN

Ook dit jaar is het voetbalbeleidsplan verder
doorontwikkeld. Vorig seizoen geformuleerde
bijstellingen moeten nog verder worden
uitgewerkt. Aan het einde van het seizoen
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hebben we het selectiebeleid van de meisjes
aan ons plan toegevoegd. In eerste instantie
leidde dit tot enige onrust binnen de teams,
maar na een paar stevige discussies is iedereen
tevreden met het geformuleerde
meisjesindelingsbeleid.
ARBITRAGEPLAN

De arbitragewerkgroep bestaande uit Toon
Verstijnen, Frank van Sprang, Jan van de Loo,
Patrick Erven, Joris Schoonus en Patrick
Kuijpers hebben een arbitrageplan opgeleverd
dat vervolgens door het Bestuur is
goedgekeurd.
Als gevolg hiervan hebben in het eerste halfjaar
van 2009 diverse jongeren en volwassenen
diverse scheidsrechterscursussen met succes
afgerond. Ook voor het komende seizoen is er
nog belangstelling voor het volgen van
cursussen.
We kunnen seizoen 2009-2010 starten met
voor elk thuisspelend jeugdteam een vaste
scheidsrechter, dat mag uniek genoemd worden
in de geschiedenis van Nemelaer.
Als juniorenscheidsrechter slaagden:
William de Waal - Ad van Biljouw - Frans
Pijnenburg - Mark Leduc - Bart van Esch - Marc
Willems - Martin van Iersel - Patrick Kuijpers Bart van Hooft - Wim van Hooft
Als pupillenscheidsrechter slaagden:

Bram van Esch – Tarik El Farougui – Bas van Gaal –
Brenda de Kort – Susanne Marsman - Yvette
Pijnenburg – Daphne Pijnenburg . –Freek Schellekens
– Thijs van de Ven
ACTIVITEITEN:

De volgende activiteiten zijn het afgelopen
seizoen gehouden:
goalmaster
sinterklaasviering
het Kerstzaalvoetbaltoernooi in de sporthal
de penaltybokaal in de sporthal
jeugdolympiade voor leden en niet-leden
leden in het kader van het 65 jarig bestaan
• jeugdleidersfeest

•
•
•
•
•

COÖRDINATIE VELDEN:

De verdeling van velden en kleedkamers is
ongewijzigd gebleven. Op zaterdag was die in
handen van Rinus van Esch. Frans van
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Schijndel en Ton Groenendaal. Doordeweeks
was Joke van de Pas behulpzaam als er
activiteiten waren.
SPONSORING.

Bij de jeugd hadden we de volgende
shirtsponsors:
•
Leen Bakker
•
Garage Kuypers
•
Cafetaria Van Hooft
•
Albert Heijn Haaren
•
Mazars
•
CliniClowns
•
Van Helvoort Sport Vught
•
CZ Zorg
•
Lijm- en cementeerbedrijf Jack v Gestel
OPLEIDINGEN

Naast de reeds genoemde
scheidsrechteropleidingen zijn er nagenoeg
geen opleidingsactiviteiten geweest. Aan het
begin van het seizoen is er door Joris Schoonus
weer een interne opleiding gehouden voor
grensrechters.
Ook heeft Rick te Riele in september/oktober
oktober voor een aantal juniorentrainers een
clinic wedstrijdanalyse/afstemming training
gegeven Deze werd door iedereen zeer
gewaardeerd.
Marcel de Kort, Jeroen Heijmans en Manon
Roozen zijn op keepercursus geweest.
BEKERVOETBAL

We namen deel aan het bekervoetbal voor de
selectieteams en tweede elftallen bij junioren,
D-pupillen en meisjes.
Onze meisjes MA1 wonnen zelfs de finale van
BSC. Met betrekking tot de overige teams zijn
hier geen opvallende successen te melden.
KADER

Het jeugdkader bestond uit de volgende
personen:

Christ Diepens
Frans op 't Hoog
Marcel de Kort
Toon van Riel
Tom van Sprang
Jan van den Anker
Henk Verstijnen
Martin van Iersel
Adri Kennes

A1
A1
A1
A1
A1
B1
B1
B1, D1
B1, MC1
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Jos van Poorten
Erwin van de Sande
Henk Schellekens
Ronald van Essen
René Peijnenburg
Ali Reza Sardari
William de Waal
Anja de Kort
Tijn Spoormakers
Ad van de Ven
Toon Vennix
Kees Pijnenburg
Eldon Daantje
Hannie op 't Hoog
Harrie Marsman
Frans Schoenmakers
John van Wijk
Rick te Riele
Bartolo van den Braak
Jack van Gestel
Herman Vugts
Sander van den Anker
Franc Das
Frans Pijnenburg
Adrienne Verschuren
Johan van Osch
Pieter Oerlemans
John-Paul v.d. Ven
Marc Willems
Lion IJpelaar
Eric de Laat
Kevin van Kempen
Ruud van Sprang
Paul Brekelmans
Bart van Hooft
Gerard van der Mee
Adri Verhoeven
Victor van Biljouw
Sjors Neggers
Jan van de Wiel
Karin v.d. Velden
Theo v.d. Ven
Roel van de Ven
Conny van de Ven
Piet Drijvers
Wim van Hooft
Brigitte van de Ven

B2
B2
B2, MB1
C1
C1
C1
C1
C2
C2
C2
C2
C2, D3
C3
C3
C3
C3
C3
D, C1
D1
D1
D1
D2
D2
D2
D2
D3
D4
D4
D4
D5, F2
D5, MC1
E, F
E, F
E1
E1
E1
E1, MC1
E2
E2
E2
E3
E3
E3
E3
E4
E4
E4
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Jan van de Ven
Hans Pijnenburg
Anneke van Wilderen
Frank van Beers
Thom Westerkamp
Paul van der Zanden
John van Antwerpen
Timo Sinot
Hans Vermeer
Arend Vugts
Jos Pijnenburg
Toine Bressers
John van der Pas
Dennis Heesakkers
Lambèr Vugts
Bart van Esch
Natascha Raaijmakers
Frank Uden
Patrick Kuijpers
Marleen van Dijk
Mark Leduc
Mark Spooren
Marcel Vugts
Colinda Bressers
Gerland Laureijssen
Jac van Haaren
Ruud Broens
René Heijmans
Freddy Kain
Paul van Kempen
Ron Verhoeven
Rogier de Rooij
Hans Zwerts

E4, Mini
E5
E5
E6
E6
E6
F1
F1
F1
F1
F16, Mini
F2
F2
F3
F3
F4
F4
F4
F4
F5
F5
F6
F6
F7
F7
MA1
MA1
MA1
MB1
MC1
MC1
Mini
Mini

SCHEIDSRECHTERS.

Bij de jeugd hebben we regelmatig gebruik
gemaakt van de diensten van Wil v.d. Horst,
Ton Haerkens, Jan van Boxtel, René Heijmans,
Tinus Doleweerd, Chynna Kain, Jolien Sinot,
Bart van Esch en Marcel de Kort.
STRAFZAKEN.

Dit jaar hadden we 2 strafzaken,met in totaal 5
wedstrijden schorsing.
TEAMS

De indelingen en resultaten van de teams
waren als volgt:
Team hele competitie
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A1
Hoofdklasse C 11/12 Gedegradeerd naar
de 1e klasse.
B1
1e kl E
7 / 12
C1
1e kl E
9 / 12
D1 1e kl D14
5 / 12
Teams in reeksen (3e klasse) na- en
voorjaarsreeks, klassenummer, stand in de
poule en aantal teams in de poule.
Team
B2
C2
C3
MA1
MB1
MC1
D2
D3
D4
D5
E1
E2
E3
E4
E5
E6
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

Najaar
B55 10/12
C66 8/12
C74 6/10
M5 1/7
M35 3/5
M66 4/6
352 5/6
353 5/6
362 6/6
392 5/6
351 2/6
354 3/5
355 5/6
357 1/6
359 2/6
360 3/6
351 3/6
354 5/6
357 6/6
360 1/6
361 3/6
362 2/6
-

Voorjaar
B54
4/9
C65
1/12
C67
10/12
M4
1/5
M33 2/6
M63 4/6
410
2/5
355
4/6
364
2/6
382
1/6
351
5/6
356
6/6
358
3/6
360
3/6
364
5/5
367
4/6
351
3/6
360
1/6
361
5/6
356
6/6
365
6/6
366
2/6
395
3/6

KAMPIOEN
KAMPIOEN

KAMPIOEN

KAMPIOEN

KAMPIOEN
KAMPIOEN

De teams in de 3e klasse speelden zoals
gebruikelijk in een voor- en najaarsreeks. De
najaarsreeks is bedoeld om de sterkte te meten
waarna rond de jaarwisseling er een herindeling
plaatsvindt aan de hand van de stand in de
najaarsreeks.
Hadden we vorig jaar een A2, dit jaar hadden
we een B2. Bij de C waren er geen wijzigingen
bij de D hadden we 1 meisjes 7-tal minder.
Daar stond tegenover dat we bij de meisjes 1
elftal meer hadden. We kunnen stellen dat het,
mede door de formidabele inzet van enkele
leiders, goed gaat met het meisjesvoetbal
binnen onze vereniging.
Bij de E deden we het met 1 team minder dan
vorig jaar.
Dit jaar hebben we niet aan de KNVBcompetitie deel genomen voor mini´s, maar
zijn er met zusterverenigingen kleine
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toernooitjes gespeeld waar we met 2 mini’s aan
deelgenomen hebben.
TOERNOOIEN.

Voor de 17e keer werd er gestreden om de Cor
Schriever Wisselbeker, dit keer voor de A , B en
C-elftallen.
Behalve voor de meisjes organiseerden we op
dezelfde dag ook weer voor alle F-pupillen een
toernooi. De versnaperingen tijdens dit toernooi
werden door Albert Heijn Haaren ter
beschikking gesteld. De organisatie van deze
toernooien was in handen van Frans van Baast.
VOETBALDAGEN

Zo’n 70 meisjes vonden de weg naar Nemelaer
en hebben 3 dagen lang genoten van voetbal,
training en spelen tijdens de jeugdvoetbaldagen
die voor de 5e keer voor meisjes bij Nemelaer
zijn gehouden. De dagelijkse leiding van dit
evenement was in handen van Angeliek
Vermeer.
SAMENWERKING PSV

Nemelaer heeft een samenwerkingsverband
met PSV. Dit betekent dat PSV wordt
geïnformeerd over talentrijke spelers en daar
staat tegenover dat Nemelaer gebruik kan
maken van bepaalde faciliteiten die PSV ons
kan bieden. Ook dit seizoen hebben er
pupillenteams wedstrijdjes gespeeld bij PSV en
hebben enkele trainers onder leiding van Rick
mee mogen kijken bij jeugdtrainingen.
De trainers van de junioren selectieteams
hebben 3 avonden een clinic van PSV A1 onder
leiding van Wiljan Vloet bijgewoond.
DIVERSEN.

Het uitwerken van de programma’s t.b.v. het
Haarens Klokje werd voor het laatste jaar weer
verzorgd door Riki Heijmans. Naast het Klokje
waren de programma’s ook terug te vinden op
de Nemelaer-site op Internet en in de
wekelijkse nieuwsbrief via Internet.
Aansluitend op het vorige seizoen zijn er
periodieke gesprekken geweest tussen
hoofdbestuur en jeugdcommissie om elkaar te
informeren over ontwikkelingen binnen de
vereniging. Vooral de problematiek en de
afspraken omtrent het “gebruik” van A-spelers
binnen de selectie was een terugkerend
discussiepunt. Daarnaast kwamen onderwerpen
als communicatie, sponsoring en de nieuwe
verenigingsstructuur op de agenda.
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Er zijn gesprekken geweest met Novadic
Kentron over de vraag in hoeverre Nemelaer
behoefte heeft aan begeleiding op het gebied
van drank- en drugsmisbruik binnen de
vereniging. Geconstateerd is dat we dat als
vereniging momenteel voldoende beheersen. Er
is besloten om hier verder geen speciale actie
op te ondernemen.
Als seizoenafsluiting voor de pupillen is dit jaar
gekozen voor een olympiade welke zoals
gewoonlijk weer voortreffelijk in de smaak viel
bij de Haarense jeugd.
De jaarlijkse seizoensluiting voor het
jeugdkader is dit jaar georganiseerd door Paul
v.d. Zanden, Thom Westerkamp en Bart van
Hooft. Na een activiteit bij de IJzeren Man was
er een gezellig samenzijn in de kantine. Zoals
gewoonlijk zorgde Adrie Nooijens voor een
voortreffelijk buffet. In het kader van ons 65jarig bestaan hebben we de jeugdleiders op het
jeugdleidersfeest verrast met een badhanddoek
in Nemelaerkleuren voorzien van ons logo.
Gedurende het seizoen is er 2 keer een
jeugdleidersvergadering gehouden.
Na de slecht bezochte ouderinfoavond vorig
jaar, hebben we gemeend het toch nog een
keer te organiseren. Dit keer was de
bijeenkomst goed. Er waren 22 augustus 2008
zo’n 30 belangstellenden.
Vorig jaar is gemeld dat we met de inkomsten
uit de Sponsorloterij de aanleg van
pannaveldjes gaan financieren. Na alle
voorbereidingen is advies ingewonnen bij de
overheid m.b.t. de gevolgen van zo’n veldje op
een onbewaakte en afgelegen locatie. Het
negatieve advies om geen veldje aan te leggen
is door het Bestuur overgenomen. De gelden
die hiervoor bestemd waren worden nu
aangewend voor andere doeleinden binnen de
jeugd van Nemelaer.
Ook dit jaar namen er weer veel teams deel
aan de playbackmiddag, georganiseerd door de
supportersclub.
Diverse jongens en meisjes (Sabine Becx,
Emma van den Elsen, Luuk Vermeer, Amy van
Rijswijk, Nala Mohammed,) speelden in regioen districtsselectieteams van de KNVB. Sabine
Becx is, als keepster, zelfs opgeroepen voor het
Nederlands elftal.
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Het 4x4 straatvoetbaltoernooi is voor de D1
succesvol verlopen. Na de regiofinales in
Middelburg stoomden zij door naar de halve
finale in Eindhoven om een plaats te
bemachtigen voor de finale op de Dam in
Amsterdam. Jammer genoeg slaagden zij er
niet in en kwamen niet verder dan deze halve
finale waar een vierde plaats werd behaald.
Vanuit de jeugdcommissie hebben Frank van
Sprang en Jan vd Loo de AED-reanimatiecursus
gevolgd. Ook Rinus van Esch en Frans van
Schijndel die op zaterdag altijd aanwezig zijn,
hebben de cursus afgerond. Ook hebben de
jeugdleiders Marcel de Kort, Christ Diepens en
Frans op ’t Hoog hun certificaat behaald.
Er is een start gemaakt met het digitaliseren
van jeugdtrainingen. Met een aantal trainers
wordt op een speciale site oefenstof opgeslagen
die vervolgens door meerdere clubleden
bekeken kan worden. De bedoeling is om dit
volgend seizoen grootschaliger aan te gaan
pakken.
Jan van de Loo.
Secretaris Jeugdcommissie
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