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We zullen ongetwijfeld wel ergens iemand vergeten hebben te
noemen, dat is met ruim 100 jeugdvrijwilligers onvermijdelijk.
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Haaren, oktober 2012
Jan van de Loo en René Peijnenburg

INLEIDING

René Peijnenburg
Voorzitter jeugd

Dit jaar is het sportverslag wederom samengesteld door alle
leden van de jeugdcommissie van Nemelaer. 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 een 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.

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

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

De voorzitter vertegenwoordigt de jeugdcommissie in het
bestuur van Nemelaer.
De jeugdcommissie vergaderde maandelijks.
William de Waal (D/E pupillen) is vorig seizoen gestopt en
opgevolgd door Erwin Pijnenburg.
Gedurende het seizoen is er 3
keer een
jeugdleidersvergadering
gehouden. In de vergadering
van 5 maart is een Koninklijke
Onderscheiding uitgereikt aan onze secretaris van de
jeugdcommissie, Jan van de Loo, voor al zijn verdiensten in meer
dan dertig jaar voor onze vereniging RKSV Nemelaer.
In oktober 2011 zijn in samenwerking met de gemeente Haaren
en de GGD Hart van Brabant twee alcoholpreventie-avonden
georganiseerd. Deze avonden zijn door jeugdleden en ouders
goed bezocht en hebben geleid tot bewustwording en
aanscherping van bestaande afspraken.
Voor alle teams hadden we dit
seizoen voldoende trainers en
leiders waarvoor onze en de dank
van 237 jongens en 99 meisjes die
dankzij deze vrijwillige inzet veel
voetbalplezier hebben gehad.

COMPETITIES
De resultaten van de teams waren als volgt:
Team Najaar Voorjaar Beker Competitie
A1
3e
4e
Nacompetitie
A2
9e
7e
4e
B1
4e
6e
B2
7e
8e
2e
B3
6e
2e
2e
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C1
C2
C3
D1
D2
D3
E1
E2
E3
E4
E5
F1
F2
F3
F4
F5
MB1
MB2
MC1
MD1

2e
8e

6e
11e

5e
4e
2e
1e
3e
4e
5e
5e
6e
3e
2e
2e
2e
8e
13e
2e

4e
3e
6e
2e
4e
2e
5e
4e
6e
5e
2e
6e
3e
3e
6e
2e

3e
4e
2e
4e
3e
3e
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Naar 2e Klasse
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Naar 2e Klasse
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enkele speler besluit om te stoppen, -nieuwe spelers melden zich
aan, -nieuwe voorkeuren en wensen worden kenbaar gemaakt
etc, etc. Voor sommige teams zijn wel 15 versies nodig alvorens
het team met leiders en trainers definitief staat. Tenminste als
tijdens de afsluitende, overigens altijd gezellige,
jeugdleidersvergadering geen nieuwe wensen of mutaties naar
voren komen. Kortom een hele bevalling.
Het is dan erg prettig om te constateren dat we er altijd
uitkomen. Dat heeft alles te maken met de wil en de inzet van
het kader. Ik durf te stellen dat onze leiders en trainers in het
juniorenkader bij Nemelaer, bereid zijn om het eigen belang
ondergeschikt te maken aan het grotere totaalbelang. Daar zijn
we als jeugdcommissie erg trots op.

1e
1e
4e
3e

Beker tot 2e Ronde
Beker tot 1e Ronde

e

De teams in de 3 klasse speelden zoals gebruikelijk in een vooren 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.
Afgelopen seizoen hebben we opnieuw uitvoering gegeven aan
het arbitrageplan. Voor elk thuisspelend jeugdteam hadden we
een vaste scheidsrechter. Namens de jeugd participeert de
wedstrijdsecretaris in de scheidsrechtercommissie. Joris
Schoonus en Patrick Kuipers zijn de praktijkbegeleiders voor
onze veelal jeugdige scheidsrechters.
De opleiding voor jeugdscheidsrechter en het fluiten van
jeugdwedstrijden zijn voor jeugdleden
een leuke invulling van hun verplichte
maatschappelijke stage.
Op 24 mei heeft Jan van Boxtel, die
ook jeugdwedstrijden fluit, de zilveren
KNVB speld ontvangen voor al zijn
vrijwilligerswerk bij Nemelaer.
Toine Bressers
Wedstrijdsecretaris

JUNIOREN
Het jaarlijkse ritueel van selectiewedstrijden en overige
teamindelingen is ook dit seizoen doorlopen. Misschien is het
voor outsiders wel aardig om te weten hoe dit in de praktijk
globaal loopt.
Door de (oude) trainers, leiders en enkele deskundigen wordt
een voorlopige selectie van spelers gemaakt voor de A1, B1 en
C1. Gelijktijdig wordt een concept gemaakt voor de overige
teams van zowel de jongens als meisjes. Een scala aan factoren
wordt daarin meegenomen met als doel te komen tot een
indeling waarbij alle spelers en speelsters zich prettig voelen.
Als dat concept klaar is wordt voor elk team gezocht naar
trainers en leiders. Het ene jaar is dat kinderlijk eenvoudig, het
andere jaar is daar bijna niet uit te komen. Als dan het totale
concept klaar is begint het circus pas echt: -de selectieteams
spelen oefenwedstrijden waaruit mutaties voort komen, -een

Zonder iemand te willen passeren wil ik in dit jaarverslag drie
mensen, die helaas gestopt zijn, extra bedanken voor hun inzet
voor de juniorenafdeling: Tijn Spoormakers, Martin van Iersel en
Ton Groenendaal.
Tijn is 50 jaar betrokken geweest bij het jeugdvoetbal van
Nemelaer in vele hoedanigheden waaronder voorzitter van het
jeugdbestuur. Tijn is de laatste jaren bereid geweest om gaten te
vullen als het gaat om de training van lagere teams. Zijn elan lag
aan de basis voor homogene vriendenteams die vaak ook nu nog
steeds bij Nemelaer voetballen.
In overleg besloot Martin van Iersel dit seizoen om te stoppen als
trainer/leider van de B1. Nemelaer heeft 12 jaar lang gebruik
mogen maken van zijn hoogwaardige voetbalkennis. Kennis die
verder ging dan alleen trainen. Zijn professionele benadering
vanuit een bredere sociale context hebben wij erg gewaardeerd.
Ook is Martin iemand waarop we bij andersoortige activiteiten
binnen de club altijd met succes een beroep konden doen.
Voor de B2 leek het erop dat geen leider gevonden kon worden
waardoor terugtrekking van dat team dreigde. Hulp kwam uit
onverwachte hoek. Ton Groenendaal heeft het vorig seizoen dit
team met verve geleid. Bijzonder als bedacht wordt dat Ton geen
kind bij dit team heeft en bovendien te kampen heeft met
fysieke beperkingen. Daarbij werd hij ook nog eens
geconfronteerd met een team van slechts 12 voetballers. Ton is
in staat gebleken om problemen met de aantallen en invulling
van de grensrechtersfunctie op te vangen. Een prestatie van
formaat.
Helaas konden we bij de junioren dit jaar geen kampioenen
noteren. Zonder elk team afzonderlijk te bespreken geldt toch
dat we met tevredenheid terug kunnen blikken. In het seizoen
waren bij de junioren 8 jongensteams en 4 meisjesteams
(inclusief een D-team!!) actief. De training en begeleiding was in
handen van een 40-tal vrijwilligers. Het seizoen kende geen
negatieve excessen en de spirit was top.
e

Een hoogtepunt was het C-event dat dit jaar in Mei haar 2 editie
beleefde. Geholpen door het goede weer hebben 60 jongens en
meisjes in de C-leeftijd een weekend doorgebracht op de velden
van Nemelaer. Naast diverse sportieve
competities was er ook ruimte voor
andersoortige ontspanning zoals
karaoke en een disco.
Een weekend zonder één negatieve
toon. Een weekend dat alleen
mogelijk was door de inzet van vele
vrijwilligers. Met name de ouders in de commissie van het Cevent: Johan van Osch, Johan Pijnenburg, Angenet Pijnenburg,
Wim van Hooft, Gerard v.d. Mee, Adri Pijnenborg en Marlène
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Mulders verdienen een pluim voor hun wekenlange
voorbereiding en de perfecte uitvoering.

verdienstelijk tweede. De vele trainingsarbeid en plezier heeft de
F6 goed gedaan. Dit belooft wat voor het komende seizoen.

Inmiddels is het seizoen 2012/2013
weer gestart. Ik hoop volgend jaar
opnieuw verslag te kunnen doen over
een jaar waarop iedereen met
tevredenheid terug kan kijken. Het
begin is in ieder geval weer goed.

De F5 verging het jammer genoeg omgekeerd. Leider Jan vd Hurk
had een fantastische najaarsreeks en als gevolg daarvan is de F5
voor de voorjaarsreeks zwaarder ingedeeld. Dit hebben ze helaas
geweten en hebben jammer genoeg geen enkele wedstrijd
gewonnen. Daarbij moet gezegd worden dat ze regelmatig tegen
teams moesten spelen die gemiddeld een jaar ouder waren. De
trainingen van de F5 werden verzorgd en ondersteund door
Patrick vd Ven, John v Antwerpen en Johan vd Logt.

Kees Pijnenburg
Coördinator Junioren en meisjes

Het is al weer ruim een maand geleden dat onze secretaris Jan
vd Loo de overige jeugdcommissie leden vroeg om voor 1 juli een
bijdrage aan te leveren voor het jaarverslag. Inmiddels ben ik
halverwege mijn vakantie en heb ik eenmaal aan Jan uitstel van
tenminste twee weken moeten vragen. En jawel ook nog uitstel
gekregen en nu op dinsdag 17 juli heb ik dan eindelijk de
benodigde informatie en vooral inspiratie bij elkaar gezocht en
kan ik e.e.a. over het afgelopen seizoen op papier zetten.

Het afgelopen seizoen was de F4 toch wel een bijzonder team.
leiders/trainers waren Frans van Baast en Bernd Geerkens, deze
werden geassisteerd door Wienand Vermeer. Waarom bijzonder,
omdat ze zeer gedreven en enthousiast een goed seizoen
hebben gehad. Als ik mij goed herinner zijn ze kampioen
geworden in de najaarsreeks, verdienstelijk 2e in de
voorjaarsreeks, winnaar van de play-back wedstrijd en hebben ze
ook nog eens veel loten verkocht voor de vrienden-loterij. Over
het “akkefietje” tegen RWB zullen we het maar niet meer
hebben.

Als coördinator van de F-pupillen en de Minis’s heb ik inmiddels
e
mijn 4 seizoen achter de rug en nog altijd is het een geweldige
eer om het nodige achter de schermen voor de jeugd van
Nemelaer te kunnen betekenen.

Het team dat gewoon zijn ding deed, de F3, valt op zich niet veel
bijzonders te vermelden. De leiders/trainers, Jurgen Vlassak en
Robert-Jan Bais hebben naar mijn mening een vooral leuk
seizoen gehad met wisselvallige prestaties.

De jeugdcommissie is een hecht en op elkaar ingespeeld team en
functioneert uitstekend binnen Nemelaer. Veel gebeurt
inmiddels op de automatische piloot maar dat geeft mij meteen
de mogelijkheid om andere zaken voor de vereniging mee op te
pakken. De dankbaarheid is groot als je de jeugdleden maar ook
de leiders/trainers ziet genieten van het voetbalspel. Per slot van
rekening is het ons daar allemaal om te doen.

Dit zelfde geldt eigenlijk ook voor de F2, die onder de hoede van
leider Harold Theunissen en trainer Tonko Boekhoud een
moeilijk seizoen hebben gehad. Plezier in het voetbalspel was er
echter altijd voldoende aanwezig. De F2 kende ook een goede
opkomst bij de wekelijkse trainingen.

F- PUPILLEN EN MINI’S

De rode draad van het afgelopen seizoen was naar mijn mening
de accommodatie.

De kantine, kleedkamers als de velden, deze kraken en piepen
letterlijk en figuurlijk onder het intensieve gebruik door alle
leden. Gelukkig wordt dat ook door iedereen onderkend en
wordt er achter de schermen hard aan gewerkt.
e

Gezegd kan worden dat het 1 jaar in eigen beheer onderhouden
van de velden een succes is geworden. Ik durf te stellen dat
anders de velden, met zo’n grillig weer het afgelopen seizoen, op
het eind van het seizoen er veel slechter bij hadden gelegen.
Complimenten voor de onderhoudsploeg.
Zoals vorig jaar al aangekondigd zet de terugval in leden binnen
Nemelaer door. Degene binnen Nemelaer die dat het eerste
merkt is de trainer van de Mini’s/F16, good old Jos Pijnenburg.
De Mini’s/F16 zijn het afgelopen seizoen met ca. 10 kinderen
minder geëindigd als de voorgaande seizoenen. Jos traint
normaliter op woensdag 2 groepen van 10 - 12 kinderen en dit
jaar was dat voor het eerst maar 1 groep. We hadden daarom
ook maar 1 Mini-team welke onder leiding van Sandra Auwens
en Rogier de Rooij hun wedstrijdjes met wisselend succes maar
met heel veel plezier hebben gespeeld.
De F6 onder leiding van Bas van Berkel en Niels van Baast, met
ondersteuning bij de trainingen van Rob vd Bosch, kenden veel
progressie gedurende het seizoen. Werd dit teams in de
najaarsreeks nog laatste, in de voorjaarsreeks werd de F6

De F1, onder leiding van Will Boer en Hans Zwerts en trainer Jan
vd Ven kende een seizoen met ups en downs. Verschillende
jongens moesten aftasten welke rol ze het beste zou gaan
passen in de F1 en dat heeft de nodige tijd gekost. De
seizoenstart tijdens de PSV Phoxy-cup bij Wittenhorst was
bijzonder lastig maar gaande weg het seizoen is de F1 gegroeid.
De F1 gaat ongewijzigd over naar de E, waar ze komend seizoen
het schaduwteam worden voor de toekomstige E1. Als team
kunnen ze op deze manier alleen maar beter worden.
Vermeldenswaardig is dat Nemelaer regelmatig talenten kent die
in de belangstelling staan van BVO’S. Dit jaar heeft PSV Nino vd
Hurk gevolgd en Nino heeft op de Herdgang een trainingsstage
gevolgd.
Al die andere Nemelaer-talenten die niet door BVO’s worden
gevolgd zijn voor Nemelaer van groot belang, elke speler brengt
met zijn of haar “talent” Nemelaer tot de vereniging die we nu
zijn en die we in lengte van jaren willen blijven.
Als coördinator van de F en Mini’s wil
ik alle leiders, trainers en andere
Nemelaer vrijwilligers die het mogelijk
maken dat we op zaterdagmorgen
kunnen ballen en door de weeks
kunnen trainen, bedanken voor zijn of
haar inzet.
Ted Bressers
(coördinator F pupillen en Mini’s)
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E EN D PUPILLEN

stimuleren. Helaas moesten ze nacompetitie spelen en zijn ze
gedegradeerd naar de 2e klasse. Arend, Hans en William waren
de leiders van dit team.

Het seizoen 2011/2012 zit er op. Voor Nemelaer 1 een geweldig
seizoen in de eerste klasse, in Haaren en ver daarbuiten spraken
ze van een grote prestatie. Hoe kan dat nou om met eigen jeugd
zo ver te komen in die klasse, en tot de laatste speeldag mee
doen voor promotie hoofdklasse?

Als 1 jaars coördinator van de D en E pupillen denk ik dat
Nemelaer trots mag zijn op haar kader. De
sfeer is goed, sociaal en we zijn bereid om
elkaar te helpen als dat nodig is.

e

Nou het begint natuurlijk bij de jeugd, en die wordt getraind en
begeleid door jullie. Dus trainers en leiders hartstikke bedankt
voor jullie inzet en vrije tijd die jullie er in hebben gestoken het
afgelopen seizoen. We zien jullie uiteraard graag terug in het
komend seizoen.

Laten we zo doorgaan in het komende
seizoen. Bedankt allen voor jullie inzet en
vrije tijd.

De E elftallen, het waren er 5 dit jaar.

TECHNISCHE COMISSIE

E5, getraind en begeleid door Colinda en Toine. Deze spelers
hebben zich kranig geweerd in de competitie, ze wonnen
regelmatig en soms kregen ze ook een nederlaag te verduren.
maar het voetbalplezier was er altijd.

Algemeen

E4, Gerrit en Theo hadden de E4 onder hun hoede ze hebben de
competitie afgesloten als een goede middenmoter.
E3, Joury als trainer/leider en zet Jan en Kees daarbij en dan
weet je dat het een goed seizoen wordt. De najaarsklasse werd
afgesloten met een keurige 2e plaats, deze jongens gaan naar de
D en het grote veld op. Het zal wennen zijn maar succes
verzekerd met alle ervaring die ze hebben.
E2, Mark, Marcel en assistent trainer Wesley hebben de E2 naar
e
e
een verdienstelijke 2 plaats geleid in de 2 klasse. Ze hadden de
beschikking over een ijzersterke selectie, deze spelers gaan over
naar de E1 en proberen om in de hoofdklasse hoge ogen te
gooien. Succes jongens.
E1, Frank, Patrick en Erwin waren afgelopen seizoen de trainers
en leiders van de E1. De eerste helft een goede 2e plaats achter
Uno-Animo, daarna kwamen ze in een sterke poule terecht en
werden ze 5e. De jongens hebben een mooie afsluiter gekend bij
e
een internationaal toernooi in Schijndel met een 3 . plaats. Het
was een hecht team dat nu over gaat naar de D. Succes jongens.
De D elftallen, het waren er 3 dit jaar.
D3, getraind door Bart en John, aan hun de taak om de jongens
naar een hoger niveau te tillen, en dat is zeker gelukt. De sfeer in
de groep zat er duidelijk goed in, en op zaterdag kreeg Toine de
taak om het in goede banen te leiden, soms winnen dan
verliezen. Al met al kunnen ze terug kijken op een mooi seizoen
volgend jaar naar de D2. Zet hem op!
D2 met Paul, Frank en Roel heeft een bewogen jaar achter de
rug. In het begin stonden de neuzen nog niet allemaal dezelfde
kant op maar door goede afspraken kwam daar verandering in
en kwam er veel plezier in het voetbal en was er ook respect
voor elkaar. Ook kenden zij een trieste gebeurtenis die ons
allemaal trof bij de club, het overlijden van de moeder van Jessy
en Rachel. Als team hebben ze elkaar zeer goed ondersteund.
Klasse en succes in de C.
D1, met 14 jongens trokken zij ten strijde, iedere week weer. Het
e
was een moeilijk jaar voor de spelers in die 1 klasse. De eerste
helft van de competitie waren zij zeker niet de minste, maar in
de tweede helft had menig speler zijn kruit verschoten. De
trainers Piet, Kevin en Timo hebben de jongens wel aan het
voetballen kunnen krijgen door de opbouw van achter uit te

Erwin Pijnenburg
Coördinator D en E pupillen

Ter ondersteuning van de jeugdtrainers is er een Technische
Commissie (TC). Deze commissie bestaat uit Lambèr Vugts, Lion
Ijpelaar en Rick te Riele. De TC is 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 TC bij het samenstellen van de selectieteams bij de
junioren en onderhoudt het contacten met PSV die voortkomen
uit de samenwerking tussen PSV en Nemelaer.

Overleg
Het seizoen 2011-2012 is in technische zin voor de Technische
Commissie (TC) een druk seizoen geweest. De TC heeft met
ingang van het afgelopen seizoen de overlegfrequentie
opgevoerd naar één keer per twee weken. Deze keuze had als
achtergrond dat de TC in de eerste plaats kort op de technische
ontwikkelingen wil zitten om daarop tijdig in te kunnen spelen.
In de tweede plaats wilde de TC het selecteren van de pupillen
selectieteams kwalitatief verder vorm geven en daarvoor is
frequentie overleg, contact noodzakelijk.

Selectie
De TC is in september 2011 gestart met het selectieproces voor
het seizoen 2012-2013. Veel tijd is gestoken in het bekijken van
wedstrijden, trainingen, gesprekken met trainers, leiders ed. In
het tweewekelijks overleg werden alle inzichten met elkaar
gedeeld en besproken. Daar waar er expertise of andere
inzichten noodzakelijk waren heeft de TC die ingeschakeld. De TC
had 1 april als deadline voor het vaststellen van de selectieteams
(pupillen D-E-F). De TC heeft verder het communicatietraject
vorm gegeven. Tot slot heeft de TC het hele proces (inclusief
communicatietraject) geëvalueerd met o.a. de coördinatoren.
Met de leerpunten die de TC daaruit heeft meegenomen wordt
het selectieproces weer naar een hoger plan getrokken.
Bij de junioren heeft de TC in het selectieproces een adviserende
taak. Bij de totstandkoming van de selectie van de B1 is de TC om
advies gevraagd.

Trainingen
De E en F pupillen hebben het afgelopen seizoen weer een
centrale training gekregen van Sander van den Anker en Ruud
van Sprang. Met ingang van het seizoen 2011-2012 is bij de
indeling van de teams rekening gehouden met selectie- en niet
selectieteams. In het kader van de ontwikkeling en het kunnen
bieden van juiste, uitdagende oefenstof en oefenstof die past bij
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de ontwikkeling van de kinderen zijn de selectieteams bij de
pupillen voor zover dat mogelijk was bij elkaar gezet.
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.
In het seizoen 2011-2012 zijn ook een aantal selectiespelers van
Nemelaer bereid gevonden om teams te trainen. Kevin van
Kempen en Timo Sinot hebben de trainingen van de D1 onder
begeleiding van Piet Drijvers verzorgd. Wesley Diepens
ondersteunde als trainer bij de E2. Binnen Nemelaer zijn we erg
trots op de betrokkenheid van de selectiespelers bij de
jeugdafdeling.
In het seizoen 2011-2012 is vanwege de vele trainingsactiviteiten
gekeken naar een nieuwe opzet voor het trainingsschema. Eerst
zijn de centrale trainingen ingepland samen met de
trainingsmomenten van de selectieteams. Daarna zijn de
trainingsdagen en –tijdstippen van de lagere teams ingepland
(eerste training). Tot slot is gekeken of er nog ruimte was voor
een tweede training van de lagere teams.

Evaluatie gesprekken selectieteams
De coördinatoren hebben de evaluatiegesprekken met de lagere
teams gevoerd en voor zover noodzakelijk de TC daarbij
betrokken. Met de selectieteams zijn er evaluatiegesprekken
tussen de TC en het kader geweest. Naast deze
evaluatiegesprekken zijn er gedurende het seizoen door
contacten geweest met trainers en leiders.

Scouting BVO
Vanwege de belangstelling van BVO’s voor de ontwikkeling van
onze Nemelaer voetballers hebben we,
naast de goede afspraken en contacten
die we met PSV hebben, de
belangrijkste BVO’s in de omgeving op
de hoogte gebracht van hoe Nemelaer
de contacten wil onderhouden.
Op dit moment hebben we één speler
in onze F-categorie die binnen het jeugdplan van PSV zijn
kunsten mag vertonen.

Clinic Rick te Riele
In oktober heeft Rick te Riele aan een aantal trainers een clinic
verzorgd waarbij het analyseren van een wedstrijd centraal
stond. Een groot aantal trainers hebben een wedstrijd van de A1
bekeken en later samen onder leiding van Rick geanalyseerd
waarbij er verder werd gekeken naar verbeterpunten, opzetten
van training t.a.v. deze verbeterpunten etc. etc.
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-Keeperstraining

Positief Coachen
Nemelaer is met een aantal trainers naar een symposium
geweest over positief coachen. De KNVB heeft i.s.m. de
jeugdopleiding Willem-II/RKC dit symposium voorbereid. De
insteek was om het kader van amateurverenigingen mee te
nemen in de effecten van het positief coachen. Daarnaast
konden er workshops worden gevolgd. Er waren 4 workshops, nl.
Naar een veiliger sportklimaat.
Hoe kan een trainer/coach het opleidingsproces van een
jeugdvoetballer positief beïnvloeden?
Faalangst op het sportveld. Hoe bewust bent u van het effect van
uw gedrag op kinderen?
Ook verenigingsscheidsrechters hebben recht op een goede
coach.

Diversen
Keeperstraining:
In het seizoen 2011-2012 is de aanzet gegeven voor
het opzetten van een keeperstraining met ingang van
het seizoen 2012-2013.
Website:
De TC heeft zijn wensen kenbaar gemaakt voor het
opzetten van een ‘voetbaltechnische pagina’ op de
website.
Overgang E naar D:
De TC heeft een informatieboekje ontwikkeld voor de
overgang van E-spelers naar de D-pupillen.
Initiatief KNVB:
Nemelaer participeert in initiatieven om
schaduwteams die op hoofdklasseniveau mee zouden
kunnen bij elkaar in één competitie te plaatsen.
Oefenstof:
Diverse trainers zijn het
afgelopen seizoen op
verzoek voorzien van
oefenstof.
Meetrainen:
Een aantal talentvolle
spelers hebben mee
mogen trainen met
diverse selectieteams.
Lion IJpelaar
Technische commissie jeugd

ACTIVITEITEN
Voor de jeugdleden zijn tijdens het seizoen 2011-2012 naast het
reguliere voetbal diverse activiteiten georganiseerd. Zonder de
talloze vrijwilligers is het niet mogelijk om deze activiteiten te
organiseren. Iedereen hartelijk dank voor zijn/haar bijdrage! Een
korte opsomming van de activiteiten van het seizoen 2011-2012:

Voetbalclinic
KNVB aftrapbijeenkomst F-pupillen
Een aantal F-trainers zijn aanwezig geweest bij de
aftrapbijeenkomst voor F-pupillen bij TSV Longa waarbij er
tevens door de KNVB een demonstratie werd gegeven over de
opzet van een F-pupillen training.

PSV Clinics
In het seizoen 2011-2012 hebben een aantal trainers een tweetal
clinics gevolgd bij PSV.
-Techniektraining

Gehouden voor de groepen 1 en 2 van de Hasselbraam
(september 2011).
Deze clinics werden verzorgd door Lion Ijpelaar, Sander van den
Anker, Timo Sinot en Bart van Esch.
De kinderen hebben kennis gemaakt met 4 verschillende voetbal
oefeningen. Zij werden begeleid door trainers van Nemelaer. De
jongens en meisjes waren heel enthousiast en deden fanatiek
mee. Het doel van deze clinic is geslaagd, want Nemelaer wilde
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graag deze groep meisjes en jongens kennis laten maken met
voetbal en laten ervaren hoe leuk voetbal is.
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Kinder playback show
Tijdens de jaarlijkse playback show hebben de jeugdleden
getoond dat naast voetbaltalent ook veel artiestentalent
aanwezig is in de vereniging. De playbackshow is ook dit jaar op
keurige wijze georganiseerd.

Introtrainingen voor de leerlingen van de
basisscholen
In april en mei zijn 2 intro trainingen georganiseerd voor meisjes
en jongens uit de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool.
Deze intro training stond onder leiding van Lion Ijpelaar, Sander
van den Anker, Timo Sinot en Bart van Esch. Tijdens deze
trainingen hebben de deelnemers onder leiding van Nemelaer
trainers op een leuke manier kennis gemaakt met het
voetbalspel. De introtrainingen kende een goede opkomst en
heeft bijgedragen aan de instroom van een aantal nieuwe leden.

20ste Cor Schriever / F toernooi
Informatieavond
Voor ouders van nieuwe jeugdleden is in september een
informatieavond gehouden. Deze bijeenkomst, verzorgd door de
jeugdcommissie, biedt ouders uitgebreid informatie over de
vereniging en het jeugdvoetbal. De opkomst voor deze
informatie avond was deze keer echter teleurstellend.

Straatvoetbal 4x4 toernooi (okt)
Tijdens de herfstvakantie was Nemelaer mede organisator van
het straatvoetbal 4x4 toernooi. Een mooie afwisseling op de
competitie wedstrijden.

Bezoek KNVB bekerwedstrijd
Tijdens de herfstvakantie hebben ruim 170 kinderen de KNVB
bekerwedstrijd PSV-Lisse bijgewoond. Een gezellige
voetbalavond voor iedereen.

Sinterklaasfeest.

In mei heeft Nemelaer voor de twintigste maal het Cor Schriever
toernooi voor meisjes- en F teams georganiseerd. In de
voorbereiding bleek de werving van teams een hele uitdaging. 20
Teams hebben gestreden om de sportieve eer van dit toernooi
en elk team keerde met een beker en een teamfoto huiswaarts.
We kunnen terugkijken op een geslaagd thuistoernooi. Dit is
mede gerealiseerd door de tomeloze inzet van de
toernooicommissie, onze scheidsrechters, de fotograaf en alle
andere vrijwilligers van Nemelaer. Het toernooi is door Albert
Heijn Haaren ondersteund met versnaperingen voor alle spelers.

Seizoensafsluiting voor F, E en D jeugd.
Hemelvaartsdag hebben de Mini’s, F, E en D teams tegen de
moeders en vaders gevoetbald. Het was prachtig weer en een
gezellige sfeer op het sportpark de Walzaad. Er werd gestreden
om de familie eer. Mooie wedstrijden en veel inzet resulteerde
in de winnaar: het onderlinge voetbalplezier. De beschuiten met
aardbeien smaakten heerlijk en waren beschikbaar gesteld door
aardbeienkwekerij van de Ven en Albert Heijn Haaren.

Seizoensafsluiting jeugdkader
Ook afgelopen jaar hebben de jongste
leden van de vereniging Sinterklaas
mogen begroeten in de kantine dank zij
de inspanningen van Esther van de Ven,
Claudia v.d. Horst en Karin van Osch.

Het jeugdkader heeft het seizoen afgesloten met een feestavond
in de kantine. De avond werd gestart
met het kijken naar een oefeninterland
van het Nederlands elftal en dat was
een mooie aftrap voor een gezellige
avond. Aan de inwendige mens was
ook gedacht: Adrie Nooijens verzorgde
een heerlijk buffet.
Harold Theunissen
Coördinator activiteiten

Kerstzaalvoetbal en penaltybokaal
Tijdens de kerstvakantie hebben de jeugdleden het onderlinge
voetbaltoernooi in de zaal gespeeld. Ruim 230 meisjes en
jongens in de leeftijd van 6 tot 18 jaar hebben 2 dagen met veel
plezier en inzet gevoetbald.
Zondag 8 januari is er vaak op doel geschoten tijdens de
penaltybokaal en gestreden om de eer en bokalen. Beide
activiteiten mogen zich jaarlijks verheugen op een grote
opkomst, zowel van spelers als de broodnodige vrijwilligers. Dit
jaar werd de organisatie ondersteund met een maatschappelijke
stage.

SPONSORING.
Bij de jeugd hadden we de volgende sponsors:
Leen Bakker Leypark Tilburg
De Loodgieter Haaren
Automobiel en Schadebedrijf van Boxtel
Albert Heijn Haaren
CliniClowns
Van Helvoort Sport Vught
Liliane Fonds
kika
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Lijm- en cementeerbedrijf Jack v Gestel
Frans op ’t Hoog
Van Oers Snacks .
Drogista.nl
Accolade
DB Sportcars
Zij waren shirtsponsor of leverden trainingspakken.
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.
Het beheer van de kleding is in handen
van Jan van den Anker.
Jan is ook de consul voor Nemelaer. Hij
beslist over afgelastingen van trainingen
en wedstrijden indien er geen sprake is
van afgelastingen door de KNVB.

ALGEMEEN

Kader
Het jeugdkader, trainers, leiders en scheidsrechters, bestond uit
de volgende personen:
Naam
John van Antwerpen
Sandra Auwens
Frans van Baast
Niels van Baast
Robert-Jan Bais
Frank van Beers
Bas van Berkel
Ad van Biljouw
Tonko Boekhoud
Will Boer
Rob van den Bosch
Jan van Boxtel
Paul Brekelmans
Toine Bressers
Colinda Bressers
Ted Bressers
Christ Diepens
Wesley Diepens
Tinus Doleweerd
Piet Drijvers
Bart van Esch
Bram van Esch
Ronald van Essen
Bernd Geerkens
Jack van Gestel
Ton Groenendaal
Ton Haerkens
Gijs Herber
Wim van Hooft
Bart van Hooft
Frans op 't Hoog
Jan van den Hurk
Martin van Iersel
Lion IJpelaar
Kevin van Kempen
Adri Kennes
Joost van Keulen

Leider
M1
F4
F6
F3
D2
F6

Trainer
F5

Scheids

F4
F6
F3
D2
2

F1

F2
F1
F6
B2

C1
D3
E5

C1
E5
F6

A1
E2
MB1
D1
D3
E2
C3
F4

F4
B1

B2

04-10-2012
Naam
Marcel de Kort
Patrick Kuijpers
Eric de Laat
Mark Leduc
Johan van de Logt
Suzan Marsman
Harrie Marsman
Nala Mohammed
Joury Nieuwenhuis
Toon Oerlemans
Bjorn van Osch
Johan van Osch
John van der Pas
Yvette Pijnenburg
Frans Pijnenburg
Kees Pijnenburg
Erwin Pijnenburg
Bert Pijnenburg
Daphne Pijnenburg
Johan Pijnenburg
Jos Pijnenburg
Peter Raaijmakers
Annemarie Raaijmakers
Rick te Riele
Rogier de Rooij
Tjeu Schoenmakers
Frans Schoenmakers
Theo Schoenmakers
Timo Sinot
Gerrit Sluis
Mark Spooren
Tijn Spoormakers
Harold Theunissen
Frank van Uden
John-Paul v.d. Ven
Theo van de Ven
Roel van de Ven
Jan van de Ven
Patrick van de Ven
Adri Verhoeven
Ron Verhoeven
Arjan Verhulst
Hans Vermeer
Wienand Vermeer
Ian Verschuren
Adrienne Verschuren
Jurgen Vlassak
Mathé de Vrij
Herman Vugts
Arend Vugts
Marcel Vugts
Jos Vugts
William de Waal
Kees Witlox
Paul van der Zanden
Hans Zwerts

Leider
A1
E1
MB2
B3

Trainer

Scheids

E1
MB2

C2

F5
MC1
MB2
E3
A2

MB2
F3
E3
E1

C2
D3
MC1
B3
C2
E1

D3/MD1
D2

E1
E4
E5

MC1
M1
A2
MB2
C1
M1
F5
E4
E4
E2
F2
E1

D2
E3

B3
E4
D1
E4
E2
B2
E1
C2
C3
D2
E3/F1
F5
C1

MB1
A2
D1
F4
F1
MB1
F3
C3
B1
D1
E2
D1
E3
D2
F1

F3

E2
MD1
C3

B3

Strafzaken.

MD1
MC1
C1
F5

MC1
D3
A1
F5
MC1

MD1

MD1

MB2/MD1
C1/D1
MB1
MD1

Gelukkig waren er afgelopen seizoen slechts een beperkt aantal
strafzaken voor “reguliere” overtredingen.

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
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Boekhoud. Content voor de jeugd wordt aangeleverd via de
secretaris van de jeugdcommissie.

Voetbaldagen
KNVB voetbaldagen voor meisjes voor de 8e en laatste keer bij
Nemelaer in augustus 2011. De dagelijkse leiding was in handen
van Angeliek Vermeer.

Leeftijdsopbouw jeugd
In april 2012 was de leeftijdsopbouw bij de jeugd als volgt:
A-Junioren
A-Junioren Dames
B-Junioren
B-Junioren Dames
C-Junioren
C-Junioren Dames
D-Pupillen
D-Pupillen Meisjes
E-Pupillen
E-Pupillen Meisjes
F-pupillen
F-pupillen (mini)
F-Pupillen Meisjes

31

04-10-2012

Tynaarlo
Zoals gebruikelijk hebben we ook dit jaar weer deelgenomen aan
de activiteiten bij Tynaarlo. Onze MD1 en D3 hebben daar een
leuk weekend beleefd.

Geselecteerd
Sabine Becx speelde het gehele seizoen bij onze B1-jongens. Dat
dit geen verkeerde keuze was, blijkt uit haar plaatsing in het
Nederlands elftal onder 19 jaar. Zij heeft daar diverse interlands
gespeeld. Dat had ook Ajax al snel in de gaten, en aan het einde
van het seizoen kon zij het aanbod van Ajax niet meer negeren
en maakt ze deel uit van het Ajax vrouwenelftal.

3
33
18

Vyenne en Maaike Ijpelaar zijn ook opgenomen in de
regioselectie KNVB.

48
28
43
17

Nino van de Hurk is geselecteerd voor het jeugdplan PSV.
Wellicht komen ook zij in de toekomst nog ver want zeg niet dat
het niet kan, kijk maar naar Sabine.

43
7
34
26
5

Velden en kleedkamers:
Het structureel onderhoud (maaien en sproeien) van de velden
wordt nu uitgevoerd door de vereniging en de kwaliteit van de
velden is sterk verbeterd.
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.

Automatisering
Ook binnen de KNVB wordt steeds meer geautomatiseerd. De
wedstrijdformulieren voor de selectieteams junioren gaat
voortaan digitaal. Leiders kunnen thuis op de PC de
wedstrijdgegevens en spelers invullen, zowel voor uit- als
thuiswedstrijden. Daarna vóór en na de wedstrijd met de
tegenstander en de
scheidsrechter het
digitale formulier
verder invullen. Alles
is op voetbal.nl in
één keer bijgewerkt,
zowel de uitslagen
als de standenlijsten.
Ook de aankondiging
van wedstrijden (en de uitslagen) worden middels een zgn.
widget, actueel gepresenteerd op onze website. Afgelastingen,
kleedkamernummers en velden zijn allemaal zichtbaar.
De verwachting is dat dit komend seizoen nog veel verder wordt
uitgebreid maar dat vergt nogal wat inspanningen als alle teams
binnen heel Nederland op 1 systeem tegelijk aan de gang gaan.

Grote Clubactie
De organisatie van de Grote Clubactie was ook dit jaar in handen
van Ben Buyvoets en heeft mede door de inzet van enkele
fanatieke jeugdleden, een mooi centje opgebracht.

Jan van de Loo.
Secretaris Jeugdcommissie

