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Sportverslag jeugdcommissie 2010-2011

Inleiding

Dit jaar is het sportverslag samengesteld door
de leden van de jeugdcommissie. Iedereen
heeft gekeken naar zijn “portefeuille” en in dit
verslag verwerkt, René en Jan hebben een en
ander gebundeld.
Uiteindelijk een mooi stukje werk dat goed
beeld geeft van wat we het afgelopen seizoen
hebben bereikt. Tevens een bevestiging dat de
jeugdcommissie een team vormt dat zich
binnen onze vereniging vol energie inzet voor
de belangen van de jongste leden.
We zullen ongetwijfeld wel ergens iemand
vergeten hebben te noemen, dat is met zo’n
100 jeugdvrijwilligers onvermijdelijk. Daarvoor
bij voorbaat onze excuses.
Jan van de Loo.

SAMENSTELLING JEUGDCOMMISSIE:
René Peijnenburg
Jan van de Loo
Toine Bressers
Kees Pijnenburg
William de Waal
Ted Bressers
Jan van den Anker
Harold Theunissen
Lion IJpelaar

Voorzitter
Secretaris
Wedstrijdsecretaris
Coördinat.meisjes/junioren
Coördinator D/E-pupillen
Coördinator F-pupillen
Kleding
Activiteiten
Technische coördinatie

De jeugdcommissie vergaderde maandelijks.
Angeliek Vermeer (activiteiten) is aan het begin
van het seizoen gestopt en opgevolgd door
Harold Theunissen.
Aan het einde van het seizoen is William de
Waal gestopt die met ingang van het nieuwe
seizoen wordt opgevolgd door Erwin
Pijnenburg.
Toine Bressers was dit seizoen voor het eerst
verantwoordelijk voor het wedstrijdsecretariaat
en heeft dat op een uitstekende wijze ingevuld.
Sinds dit seizoen vertegenwoordigt René
Peijnenburg de jeugdcommissie in het bestuur
van Nemelaer.
Gedurende het seizoen is er
2 keer een jeugdleidersvergadering gehouden.
René Peijnenburg
Voorzitter jeugd

JEUGDAFDELING

Secr. Jan van de Loo,
Eind 39, 5076 TE Haaren
Tel. (0411) 62 26 41
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Het jeugdkader, trainers en leiders, bestond uit
de volgende personen:

Team
A1
A1
A1
A2
A2
A2
B1
B1
B1
B1
B2
B2
B2
B2
B2
B2
C1
C1
C1
C2
C2
C2
C2
C3
C3
C3
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D2
D2
D3
D3
D3
D3
D3
D4
D4
D4
E1
E1
E1
E1
E2

Teamrol
Leider
Leider
Trainer
Leider
Leider
Trainer
Leider
Leider
Trainer
Trainer
Leider
Leider/trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Leider
Trainer
Trainer
Leider
Leider
Trainer
Trainer
Leider
Leider/trainer
Trainer
Leider
Leider
Leider/trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Leider
Leider/trainer
Leider
Leider
Trainer
Trainer
Trainer
Leider
Leider
Trainer
Leider
Leider
Trainer
Trainer
Leider/trainer

naam
Marcel de Kort
Christ Diepens
Frans op 't Hoog
Arjan Verhulst
Peter Raaijmakers
Adri Verhoeven
Jan van den Anker
Mathé de Vrij
René Peijnenburg
Freddy Kain
Hannie op 't Hoog
Ad van de Ven
Adri Kennes
Martin van Iersel
David van Brussel
John van Wijk
Herman Vugts
Martin van Iersel
Ali Reza Sardari
Frans Pijnenburg
Mark Leduc
Frans Schoenmakers
Tijn Spoormakers
Johan van Osch
Wim van Kempen
John-Paul v.d. Ven
William de Waal
Bart van Hooft
Paul Brekelmans
Kevin van Kempen
Rick te Riele
Jan van de Ven
Ronald van Essen
Adri Verhoeven
Johan Pijnenburg
Karin op 't Hoog
Ghislain Bekers
Roel van de Ven
Mark van Iersel
Wim van Hooft
Paul van der Zanden
Frank van Beers
Arend Vugts
Hans Vermeer
Timo Sinot
Niek van Sprang
Erwin Pijnenburg
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E2
E2
E3
E3
E3
E3
E4
E4
E4
E5
E5
E5
E5
F1
F1
F16
F2
F2
F2
F3
F3
F4
F4
F5
F5
F5
F6
F6
F6
MA1
MA1
MB1
MB1
MB1
MC1
MC1
MC1
Mini1
Mini2
Mini2
Mini2

Leider/trainer
Leider/trainer
Leider
Leider
Trainer
Trainer
Leider
Leider/trainer
Trainer
Leider
Leider/trainer
Trainer
Trainer
Leider/trainer
Leider/trainer
Trainer
Leider
Trainer
Trainer
Leider/trainer
Leider/trainer
Leider
Leider/trainer
Leider
Leider
Trainer
Leider/trainer
Leider/trainer
Trainer
Leider
Trainer
Leider
Leider
Trainer
Leider
Leider/trainer
Trainer
Leider
Leider
Leider
Leider

TEAMS

Patrick Kuijpers
Frank van Uden
John van der Pas
Johan van de Logt
Lambèr Vugts
Bart van Esch
Toine Bressers
Lion IJpelaar
Bert Pijnenburg
Toine Brock
Joury Nieuwenhuis
Jan van de Ven
Edu op 't Hoog
Marcel Vugts
Mark Spooren
Jos Pijnenburg
Colinda Bressers
Kees Witlox
Toine Bressers
Will Boer
Gerrit Sluis
Hans Zwerts
Jan van de Ven
Jurgen Vlassak
Robert-Jan Bais
Tonko Boekhoud
Frans van Baast
Bernd Geerkens
Wienand Vermeer
René Heijmans
Henk Schellekens
Ron Verhoeven
Adrienne Verschuren
Paul van Kempen
Harrie Marsman
Eric de Laat
Lion IJpelaar
Harold Theunissen
Marco de Kok
Jan v.d. Hurk
Sander van Hooft

De indelingen en resultaten van de teams
waren als volgt:
Teams hele competitie (promotie-degradatie
regeling)
A1
1e kl
8 /12
B1
1e kl
5 /12
C1
1e kl
2 /12
D1 2e kl
3 /12
Teams in reeksen (3e klasse, F1 hoofdklasse)
voor- en najaarsreeks, stand in de poule en
aantal teams in de poule.
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Team
A2
B2
C2
C3
MA1
MB1
MC1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
E5
F1
F2
F3
F4
F5
F6

Njr
7/11
11/11
6/12
11/12
3/6
2/5
5/6
2/6
4/6
3/6
1/6
3/6
4/6
5/6
5/6
3/11
4/6
3/6
3/6
4/6
1/6
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Vjr
8/12
1/12
3/12
1/6
5/5
3/6
6/6
3/6
5/6
2/6
1/6
6/6
4/6
3/6
5/6
4/6
4/6
6/6
6/6

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.
Alle elftallen (D
pupillen t/m A
junioren) namen deel
aan het bekervoetbal
zonder opvallend
succes.
Toine Bressers
Wedstrijdsecretaris
Junioren

Zoals elke competitie begon ook het seizoen
2010/2011 met het samenstellen van teams.
Dit lijkt niet zo moeilijk maar naast leeftijd en
kwaliteit proberen we ook rekening te houden
met allerhande voorkeuren en omstandigheden.
Zo willen we teams niet te veel uit elkaar
trekken zodat vrienden en vriendinnen met
elkaar kunnen blijven voetballen. Bij de 8e
indelingsversie hadden we de teams, de
trainers en leiders rond en kon de competitie
starten.
De A1 ging het seizoen in met een erg smalle
selectie. Gelukkig wordt dit team sinds jaar en
dag getraind door Frans Op ’t Hoog die er
telkens weer in slaagt om het beste uit de
groep te halen. Het was weer leuk om te zien
hoe ingenomen de jongens met hun trainer en
leiders waren. Vooraf was duidelijk dat het qua
prestaties een moeilijk seizoen zou worden. Het
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team wist zich echter keurig te handhaven. Op
de helft van het seizoen stond het team 10e en
het einde 8e van de 12 teams.

team een geslaagd seizoen. Voor Martin van
Iersel inmiddels zijn 12e (circa) seizoen als
trainer van een team. Chapeau!!

Vanwege de aantallen waren we genoodzaakt
om te starten met een A/B-combinatie. Een
team met vrij veel jonge (B) spelers dat
uiteindelijk elke week moest strijden tegen
volwaardige A-teams. Ze hebben prima van
zich af gebeten met een 7e plaats in de
najaarscompetitie en een 8e plaats in de
voorjaarsreeks behoorde men tot de
middenmoot. Als Nemelaer mochten we hier
nieuwe jeugdkaderleden verwelkomen in de
personen van Arjan Verhulst en Peter
Raaijmakers. Daarnaast was onze routinier,
Adri Verhoeven, bereid om het team te trainen.
Los van wat bezettingsproblemen een
geslaagde ouverture dat dit seizoen met Arjan
en Peter een vervolg kent.

De C2 deed iedereen versteld staan met het
behalen van het kampioenschap in de
voorjaarscompetitie. Met een 3-koppige leiding
en nestor Tijn Spoormakers als trainer, lag er
een stevig fundament voor deze prestatie. Er is
flink gewerkt aan “de hechting” als team. Door
de jongens werd dit proces uiteindelijk
verzilverd.

De B1 kwam in het seizoen in actie met een
ijzersterke selectie. Jongens die al jaren met
elkaar in selectieteams spelen, aangevuld met
de van “het oude nest” teruggekeerde Lloyd
Kaïn en onze vrouwelijke jeugdinternational
Sabine Becx. Tegen de verhouding in werden
her en der wat punten gemorst waardoor
“slechts” een 5e plaats werd behaald. De
training werd verzorgd door Freddy Kaïn en
René Peijnenburg en Jan van den Anker was
voor het laatst dit seizoen als leider van de B1
te bewonderen. Helaas besloot Henk Verstijnen
gedurende het seizoen te stoppen als leider.
Gelukkig zien we Henk in allerlei andere
hoedanigheden bij Nemelaer terug.
Ook voor Hannie Op ’t Hoog was dit seizoen het
laatste seizoen dat zij als leidster fungeerde.
Vol overgave heeft ze de B2 door het seizoen
geloodst, hierbij regelmatig geassisteerd door
onder meer David van Brussel en Ad Kennes.
Voor Ad Kennes was het (voorlopig?) het
laatste jaar dat hij een jongensteam trainde.
Zijn professionele aanpak mogen we nu
bewonderen bij de meisje B1. De B2 mocht in
de gebroeders Oerlemans 2 ex- VCB’ers
begroetten als nieuwe teamspelers. De B2
maakte een leuk seizoen door. Wel blijkt de
opvolging van Hannie in het huidige seizoen
een groot probleem. Hier wordt ook op dit
moment nog hard aan gewerkt.
De C1 kende een goede selectie waarin ook
ruimte was voor 2 vrouwelijke talenten: de
fysiek sterke Brenda de Kort en de behendige
Emma van de Elzen. Ook een team met spelers
als Justin van Spaandonk en Joery Vugts die
het verschil kunnen maken. Dit zonder tekort te
willen doen aan de overige spelers. Het is en
blijft een teamsport. Het kampioenschap werd
net niet gehaald maar het was ook voor dit

De C3 bestond uit 15 1e jaars C-spelers onder
de “bezielende” leiding van Johan van Osch en
Jean-Paul van de Ven. Tekenend was de prima
opkomst. Dit bracht wel met zich mee dat
spelers vaak een reservebeurt hadden. Door
verlies van de koploper kon, bij winst, in de
laatste wedstrijd eventueel het kampioenschap
(voorjaarscompetitie) binnen gehaald worden.
Helaas lukte dat net niet. Troost voor de
meegekomen moeders was de kampioensroos
die nu hen ten dele viel.
Bij Nemelaer staat meisjesvoetbal hoog in het
vaandel. In het seizoen 2010/2011 konden we
een A, B en C team op de been krijgen.
Bijzonder als we zien hoe weinig clubs dit voor
elkaar krijgen. Ook van belang is het zeer
hechte kader dat we hebben voor deze meiden.
Daar kunnen andere clubs jaloers op zijn.
De A-meisjes voldeden onder trainer Henk
Schellekens aan de verwachtingen en werden
met vlag en wimpel kampioen in de
voorjaarsreeks na een keurige 3e plaats in de
najaarscompetitie. Als beloning voor het
kampioenschap werd Henk “besprongen” door
alle meiden waarna hij wekenlang plezier had
van gekneusde ribben. De meisjes A, een
gemotiveerd en hecht team, waarvan je, zeker
als ouder, echt kon genieten.
Met Ron Verhoeven, Paul van Kempen en
Adrienne Verschuren hadden de meisjes B
letterlijk en figuurlijk een zwaar kader. Een
“gewicht” dat ook wel past bij een groep
meiden in deze precaire leeftijd. Een
vermanend woordje op zijn tijd en een goede
aanpak doet echter wonderen waardoor ook
hier de teamgeest toenam. Helaas kon dit niet
voorkomen dat na een 2e plaats in de
najaarsreeks dit werd gevolgd door een laatste
plaats in de voorjaarsreeks. Dit jaar krijgen de
meeste van deze meiden in de B jeugd hun
kans op revanche.
En “last but not least” de C-meisjes.
Gezelligheid troef, maar dat kan ook bijna niet
anders met personen als Eric de Laat en Harrie
Marsman in het kader. Voeg daarbij de kundige
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blik van Lion IJpelaar en de basis voor het
rendement op langere termijn is gelegd.
Gedurende het seizoen hebben we aan dit team
3 nieuwe speelster toe kunnen voegen. Hun
plezier in het spel ligt mede aan de basis van de
hausse aan nieuwe C en D speelsters die we in
het lopende seizoen hebben mogen begroeten.
Een prima ontwikkeling voor Nemelaer.
Als coördinator van de junioren denk ik dat
Nemelaer trots mag zijn op zijn juniorenleden
en hun kader. De sfeer is open, sociaal en
opbouwend en er is
onderling bereidheid om
elkaar te helpen als dat
nodig is. Laten we samen
proberen dit ook in de
toekomst te behouden.
Kees Pijnenburg
(coördinator)

F- pupillen en Mini’s seizoen 2010/2011

Voetbalvereniging Nemelaer had de afgelopen
seizoenen 6 F-teams en meestal 2 mini-teams.
In de aanloop naar het seizoen 2010/2011 zien
we langzaam het effect dat er de afgelopen
jaren in het dorp Haaren niet of nauwelijks
meer wordt gebouwd. Voor het eerst in lange
tijd zijn we het seizoen gestart met 6 F-teams
en 1 mini-team. Daarentegen hadden we een
vrij grote groep F16 spelertjes. Dit zijn
kinderen die alleen trainen en dus niet op
zaterdagochtend hun wedstrijdjes spelen.
Gelukkig zien we als vereniging wel langzaam
het aantal meisjes toenemen, in mei 2010
hebben we speciaal voor deze groep met
succes een meisjesclinic gegeven.
De mini’s en F16 (5 en 6 jarigen) worden nog
altijd op de woensdagmiddag getraind door Jos
Pijnenburg. Als gevolg van wat lichamelijke
ongemakken waarvoor Jos in 2010 is
geopereerd kon Jos echter niet het seizoen
met de trainingen starten. Na enkele weken
kon Jos het niet laten en verscheen hij al weer
ten tonele waarna hij de rest van het seizoen
de training van de mini’s zoals vanouds heeft
kunnen afmaken. Jos is dus weer op en top de
oude, gelukkig maar voor Nemelaer.
De mini’s hebben onder leiding van Harold
Theunissen, zoals alle voorgaande jaren, weer
meegedaan aan de regionale mini competitie.
Dit betekent dat ze 1 keer in de 2 weken op
zaterdagochtend een onderling toernooitje
spelen van 4 tegen 4 met 7 andere teams. Ze
spelen dan meestal 4 wedstrijdjes van ca. 10
min, uitslagen zijn dan niet belangrijk, wel dat
ze voetbalplezier hebben.
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In het 2e gedeelte van het seizoen hebben we
onder leiding van Marco de Kok, Jan v.d. Hurk
en Sander van Hooft met Mini's 2
deelgenomen aan de Mini competitie
Ook bij de F is het elk jaar weer een uitdaging
om tot een evenwichtige team indeling te
komen. Uitgangspunten die we hanteren zijn
primair het geboortejaar, daarnaast proberen
we de kinderen zolang mogelijk met en bij
elkaar te laten spelen waarbij we ook nog
proberen om rekening te houden dat ze samen
spelen met vriendjes en vriendinnetjes.
Selectie vindt enkel plaats voor de F1.
In dit seizoen is de KNVB voor het eerst
gestart met een hoofdklasse competitie voor
de F, een volledige competitie gedurende het
hele seizoen en niet zoals gebruikelijk een
najaars- en voorjaarscompetitie. Na enige
twijfel heeft Nemelaer besloten de F1 hieraan
deel te laten nemen. Achteraf kunnen we trots
zijn op de F1 omdat zij onder leiding van Mark
Spooren en Marcel Vugts uiteindelijk een 3e
plaats hebben behaald met gedurende het
seizoen zelfs kansen op een kampioenschap.
Voor Nemelaer begrippen een unieke prestatie.
De F2 onder leiding van Colinda Bressers en de
F3 onder leiding van Will Boer/Gerrit Sluis
hebben in dit seizoen hun best gedaan om
regelmatig te winnen, dat viel niet altijd mee.
Plezier was er echter altijd wel voldoende.
De F4 met als leiders Hans Zwerts en Jan vd
Ven moesten in dit seizoen wennen aan het
gegeven dat ze hun sterspeler, Serve Creusen,
moesten afstaan aan de F1. Dit vertrek
opvangen viel niet altijd mee. Het was een
hecht team en uiteindelijk hebben ze een leuk
seizoen gekend.
De F5 onder leiding van Robert-Jan Bais en
Jurgen Vlassak hebben een seizoen gekend
met hoogte- en dieptepunten maar ook zij
hebben zich kranig geweerd.
De F6 onder de bezielende leiding van Frans
van Baast en Bernd Geerkens kende met name
hoogtepunten. Ze werden kampioen in de
najaarscompetitie. Tussendoor behaalde beide
leiders ook nog eens het felbegeerde diploma
voor pupillentrainer, overigens samen met ca.
15 andere Nemelaer leiders/trainers. Chapeau
hiervoor!!
Vermeldenswaardig is ook dat de Nemelaer
talenten Serve Creusen bij PSV en bij FC Den
Bosch en Jasper Venrooij bij FC Den Bosch
gedurende het seizoen hebben meegetraind.
Of ze bij deze BVO’s in beeld blijven zal de
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toekomst moeten uitwijzen, talent hebben ze
in ieder geval.
Als coördinator van de F-pupillen en mini’s kan
ik vaststellen dat het seizoen 2010/2011 naar
volle tevredenheid
sportief is verlopen en
dank ik alle enthousiaste
leiders en trainers voor
hun fantastische inzet.
Nemelaer kan wat mij
betreft trots zijn op haar
kader.
Ted Bressers
(coördinator)

E en D pupillen

Op een mooie zaterdagochtend rond de klok
van 08.00 zet ik de spullen van de E2 in de
auto, waterzak, drinkbidons en intrapballen.
Haal mijn map te voorschijn en zie inderdaad
om 09.00 uur de aftrap van onze jongens
tegen de hekkensluiter Audacia. Vol goede
moed zet ik koers naar Nemelaer. De dauw
hing over de velden. de krijtlijnen waren
gekalkt, het gras was gemaaid.
Dan eerst koffie met de andere leiders, we
bespreken alles twee keer door en gaan
richting kleedkamer. Onze jongens zijn
gedreven, ze gaan om te winnen. De aftrap,
de spanning de goals, rustsignaal ,wissels, 6-0
eindsignaal.
Ik word op mijn schouder getikt door William
de Waal, hij heeft een vraag. Of er interesse is
vanuit mijn kant om plaats te nemen in de
jeugdcommissie?. Verbaasd kijk ik rond ,ik
vraag bedenktijd maar weet uiteindelijk dat ik
dat toch graag wil. Na een paar avonden met
tekst en uitleg over de stand van zaken en wat
de coördinator zoal doet en moet doen, is de
zaak rond.
Dus vanaf seizoen 2011 tot??? neem ik de
taken waar van de E en D. Ik ga er vol goede
moed tegen aan en wens iedereen veel voetbal
plezier, zowel binnen als buiten de lijnen.
De gebeurtenissen en hoogtepunten van
afgelopen jaar waren:
- de D3 en D4 zijn naar het jaarlijks
toernooiweekend in TYNAARLO geweest zeer
groot succes
- de E2 kampioen afgelopen voorjaar
- de E1 kampioen afgelopen najaar
- voor het eerst zijn de selectieteams bij de
pupillen bepaald door een technische
commissie hetgeen de objectiviteit ten goede
komt [met dank aan Lion en Lambèr]
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- een zeer grote aanwas
van de meisjes voor het
komende seizoen waar
Nemelaer zeker blij mee
kan zijn
Erwin Pijnenburg
(Coördinator E en F)
TRAININGEN

De E en F pupillen hebben dit seizoen weer een
centrale training gekregen, verzorgd door
Sander van den Anker en Ruud van Sprang. Zij
zijn begeleid door Rick te Riele, die dit jaar ook
de centrale training van de D1 en C1 voor zijn
rekening nam. Kevin van Kempen zorgde
samen met Rick voor de centrale training van
de D1.
De insteek bij de centrale training is het gebruik
van het circuitmodel en het principe “train de
trainer”. Eén van de belangrijke rollen van de
centrale trainer is het begeleiden en coachen
van de trainer van het eigen team die het team
tijdens de centrale training begeleidt. Naast de
centrale trainingen hebben de meeste teams
ook nog een tweede, zogenaamde, vrije
training onder leiding van een eigen trainer.
De andere teams, de lager D en de (selectie)
juniorenteams trainden nagenoeg allemaal twee
keer per week hetgeen nogal eens leidde tot
overbezetting van velden en kleedkamers. Ook
de vrijdagavond was goed gevuld met
jeugdtrainingen.
Marcel de Kort heeft ook dit seizoen de
keeperstrainingen voor zijn rekening genomen
en gecoördineerd. Vanwege de grote groep
jeugdkeepers heeft Marcel ondersteuning
gekregen van een aantal keeperstrainers die
hem hebben geassisteerd.
Ter ondersteuning van de jeugdtrainers hebben
we een Technische Commissie Jeugd. Deze
commissie is in 2010 uitgebreid met Lambèr
Vugts en bestaat verder uit Lion Ijpelaar en
Rick te Riele. Zij zijn verantwoordelijk voor de
uitvoering van het voetbaltechnisch
beleidskader van het JeugdVoetbalBeleidsPlan
van Nemelaer en voor het selecteren van de
spelers voor de selectieteams bij de pupillen.
Daarnaast adviseert de commissie bij het
samenstellen van de selectieteams bij de
junioren en onderhoudt zij de contacten met
PSV die voortkomen uit de samenwerking
tussen PSV en Nemelaer.
Op het onderdeel meetrainen met selectieteams
zijn afspraken gemaakt en dit onderdeel is
toegevoegd aan het JeugdVoetbalBeleidsPlan.
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Medio het seizoen zijn evaluatiegesprekken
gevoerd met de junioren- en de
pupillentrainers. Tijdens het seizoen zijn veel
wedstrijden en trainingen bekeken en is er
volop contact tussen de commissie en alle
trainers en leiders.
We zijn gelukkig met zoveel vrijwilligers die het
mogelijk maken dat onze jeugd volop en op een
goed niveau kan trainen bij Nemelaer.
OPLEIDINGEN

In september 2010 is bij Nemelaer de opleiding
tot pupillentrainer gestart onder leiding van
KNVB docent Arno Leermakers. 15 trainers van
Nemelaer hebben uiteindelijk deze opleiding
afgerond. Daarnaast heeft 1 trainer de
opleiding tot juniorentrainer met succes
gevolgd.
Jeugdtrainers van Nemelaer zijn naar de
volgende activiteiten/bijeenkomsten geweest:
• KNVB aftrapbijeenkomst bij RKDSV
(oktober 2010).
• KNVB themabijeenkomst E pupillen bij
Ons Vios (november 2010).
• Techniektraining Gerald Vanenburg bij
PSV (april 2011).
• Voetbalclinics voor meisjes bij Nemelaer
(mei 2011).

Scouting BVO

Ook in het afgelopen seizoen zijn de talenten
van Nemelaer niet onopgemerkt gebleven.
Zowel PSV, FC Den Bosch en Willem-II hebben
een aantal van onze spelers in beeld gehad en
zijn op proef(training)
geweest of aan het jeugdplan
toegevoegd.
Concreet heeft één speler de
overstap gemaakt naar FC
Den Bosch.
Lion IJpelaar
Technische commissie jeugd
Normen en Waarden

Binnen het jeugdbestuur is een voorzet gedaan
tot het uitwerken van de normen en waarden
van onze vereniging.
ARBITRAGE

De effecten van het opgestelde arbitrageplan
zijn duidelijk merkbaar. Voor elk thuisspelend
jeugdteam hebben we een vaste
scheidsrechter.
Joris Schoonus en Patrick Kuipers zijn de
praktijkbegeleiders voor onze veelal jeugdige
scheidsrechters.
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Als vaste scheidsrechter floten:
Patrick Kuijpers; Tjeu Schoenmakers; Bjorn van
Osch; Nala Mohammed; Ad van Bijouw; Frans
Pijnenburg; Davy Leduc; Tom van Iersel; Bart
van Hooft; Joost van Empel; Suzan Marsman;
Daphne Pijnenburg; Martin van Iersel; William
de Waal; Ian Verschuren; Wim van Hooft;
Harrie Marsman; Ton Haerkens; Jan van
Boxtel; Bram van Esch; Yvette Pijnenburg;
Tinus Doleweerd; John van der Pas

ACTIVITEITEN:

De volgende activiteiten zijn het afgelopen
seizoen gehouden:
• KNVB voetbaldagen voor meisjes voor de 7e
keer bij Nemelaer in augustus 2010. De
dagelijkse leiding was in handen van
Angeliek Vermeer.
• Een informatieavond voor ouders van nieuwe
jeugdleden in september.
• Straatvoetbal 4x4 toernooi voor pupillen
tijdens de herfstvakantie.
• Sinterklaasfeest voor onze jongste leden in
november.
• Kerstzaalvoetbaltoernooi voor alle
jeugdleden eind 2010.
• Het nieuwe jaar begonnen met een playback
middag op zaterdag en op zondag de strijd
om de penaltybokaal.
• In mei voor de 19e keer het traditionele Cor
Schriever toernooi voor de meisjes en de F
pupillen. De versnaperingen tijdens dit
toernooi werden door Albert Heijn Haaren ter
beschikking gesteld. De organisatie van dit
toernooi was in vertrouwde handen bij Frans
van Baast.
• In mei zijn ook de KNVB bekerdistrictsfinales
voor de jeugd (D t/m A) bij Nemelaer
gehouden. Onder prima omstandigheden
werd met kwalitatief goed voetbal om de
prijzen gestreden.
• Het seizoen 2010-2011 is afgesloten met
ouder-kind wedstrijden bij de pupillen en
smullen van beschuiten met aardbeien en
slagroom beschikbaar gesteld door Albert
Heijn Haaren en aardbeienkwekerij van de
Ven.
• In juni hebben 10 jeugdtrainers van
Nemelaer onder leiding van Rick te Riele en
Sander van den Anker (coördinator BOS
project) een voetbalclinic verzorgd voor de
groepen 1 en 2 van Basisschool de Klimop.
Ruim 80 kinderen hebben op deze wijze
kennisgemaakt met voetbal.
• Spelwijzers zorgde voor een leuke activiteit
tijdens de jaarlijkse seizoenafsluiting voor
het jeugdkader. Daarna was er een gezellig
samenzijn in de kantine. Zoals gewoonlijk

Sportverslag jeugdcommissie 2010-2011

zorgde Adrie Nooijens voor een voortreffelijk
buffet.
Vanuit de middelbare school
zijn bij diverse activiteiten
jeugdleden betrokken
geweest voor het vervullen
van hun maatschappelijke
stage.
Harold Theunissen
Coördinator activiteiten

COÖRDINATIE VELDEN:

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

Bij de jeugd hadden we de volgende
shirtsponsors:
• Leen Bakker Leypark Tilburg
• De Loodgieter Haaren
• Automobiel en Schadebedrijf van Boxtel
• Albert Heijn Haaren
• Mazars
• CliniClowns
• Van Helvoort Sport Vught
• Liliane Fonds
• Lijm- en cementeerbedrijf Jack v Gestel
Frans op ’t Hoog stelde trainingspakken voor de
juniorenselectieteams beschikbaar. Van Oers
Snacks zorgde voor trainingspakken voor D1.
Door de sponsorcommissie is een start gemaakt
met de vervanging van de wedstrijdtenues voor
alle jeugdelftallen en het ter beschikking stellen
van trainingspakken. Fabrikant is Hummel en
leverancier van Helvoort Sport uit Vught.
STRAFZAKEN.

Gelukkig waren er afgelopen seizoen slechts
een beperkt aantal strafzaken voor “reguliere”
overtredingen. Een flinke verbetering ten
opzichte van het seizoen 2009-2010.
DIVERSEN.

De wedstrijdsecretaris verzorgde de publicatie
van jeugdprogramma’s in het Haarens Klokje
en op de Nemelaer-site op Internet. De website
van Nemelaer is aangepast door Tonko
Boekhoud. Content voor de
jeugd wordt aangeleverd via de
secretaris van de
jeugdcommissie.
Jan van den Anker is gestart als
consul voor Nemelaer. Aan het
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begin van het seizoen was de kwaliteit van de
velden slecht waardoor extra afspraken
noodzakelijk waren over het gebruik van de
velden. Het structureel onderhoud (maaien en
sproeien) van de velden wordt nu uitgevoerd
door de vereniging en de kwaliteit van de
velden is sterk verbeterd.
Sabine Becx is opgenomen in de selectie van
het Nederlands team onder 17. Luuk Teurlinx
heeft op het eind van het seizoen de overstap
gemaakt naar de C1 van FC den Bosch.
Jan van de Loo.
Secretaris Jeugdcommissie

