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De jeugdcommissie vergaderde maandelijks en er is 3 keer een
jeugdleidersvergadering gehouden.
Voor de derde keer is het sportverslag samengesteld door alle
leden van de jeugdcommissie van Nemelaer. Iedereen heeft
gekeken naar zijn “portefeuille” en in dit verslag verwerkt.
Uiteindelijk weer 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.
Al gedurende het seizoen had René Peijnenburg aangegeven te
stoppen als voorzitter en lid van de jeugdcommissie. Gelukkig
hadden we zodoende de tijd om naar een opvolger te zoeken, en
die hebben we gevonden in de persoon van Ted Bressers. Hij
neemt aan het einde van het seizoen de hamer over van René.
Hierdoor ontstond er natuurlijk weer een vacature bij de Fpupillen maar ook die hebben we op kunnen vullen. Rob van den
Bosch gaat volgend seizoen starten als coördinator van de minien F-pupillen. Hierdoor zijn we weer op volle sterkte.
We zullen ongetwijfeld wel ergens iemand vergeten hebben te
noemen, dat is met ruim 100 jeugdvrijwilligers onvermijdelijk.
Daarvoor bij voorbaat onze excuses.
Haaren, oktober 2013
Jan van de Loo

JUNIOREN

Met het overlijden van Lambèr Vugts gaat voor onze vereniging
het seizoen 2012/2013 de boeken in als een seizoen met een
inktzwarte rand. In Lambèr heeft ook onze juniorenafdeling een
steunpilaar verloren die we node zullen missen. Het heeft me
deugd gedaan om te zien hoe onze club heeft bijgedragen aan
zijn afscheid. Ik denk dat we het hierdoor een plaats hebben
kunnen geven zodat we weer verder kunnen, zonder hem
overigens te vergeten.
Het seizoen 2012/2013 zijn we gestart met 13 teams die vallen
onder de vlag van de juniorencoördinator. Met zo’n 220 spelers
en kaderleden gaat het hier om een grote groep. Als coördinator
is dit echter goed te behappen omdat we vooral in deze groep te
maken hebben met ervaren leiders die weten “hoe de hazen
lopen”.
Het jongste team, de meisjes D
(MD) betreft eigenlijk geen
juniorenteam maar een
pupillenteam. Dit team telde dit
jaar 22 speelsters waarvan maar
liefst 18 nieuwe leden. In tijden van
vergrijzing zijn we natuurlijk enorm
blij met een dergelijke aanwas. Het
stelt de club wel voor een uitdaging
om deze grote nieuwe groep op te leiden en te begeleiden. Een
grote pluim wil ik geven aan de leiders Marco van Gemert,
Colinda Bressers en Giudo Adema alsmede de trainsters Daphne
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Pijnenburg en Nala Mohammed. Zij hebben ervoor gezorgd dat
de meiden het enorm goed naar hun zin hebben gekregen,
ondanks een doelsaldo van 0 voor en 78 tegen in de eerste 10
wedstrijden. Dat een goede sfeer ook leidt tot resultaten bleek
wel in de voorjaarsreeks waarbij 11 punten uit 6 wedstrijden
werden behaald. Chapeaux.
Hoewel met veel plezier en inzet wordt getraind is het
succesgehalte qua prestaties bij de junioren al 2 jaar op een rij
van een matig niveau. Uitzondering hierop betrof afgelopen de
e
e
jaar de B1. Na een 2 plaats in de 1 klasse werd via de
nacompetitie promotie naar de hoofdklasse afgedwongen. Een
groot deel van dit team is, samen met de trainers en leiders,
overgegaan naar de A1. Wellicht kunnen zij, als vaandeldragers
van de jeugd, volgend jaar zorgen voor een kampioenschap.
Het is prettig om te zien dat steeds meer jonge mensen bereid
zijn om bij de junioren een rol te spelen als leider,
(keepers)trainer of scheidsrechter. De continuïteit van de club op
lange termijn is zeker ook afhankelijk van deze mensen. Al die
jongelingen wil ik hartelijk bedanken voor hun bijdrage het
afgelopen seizoen.
Zonder aan iemand voorbij te willen gaan wil ik tot slot nog
enkele personen noemen in dit jaarverslag:
Frans Op ’t Hoog nam aan het eind van het seizoen afscheid als
trainer van de A1. Frans is vele jaren actief geweest als
jeugdtrainer bij Nemelaer. Zijn voetbalkennis en drive zijn zijn
handelskenmerken. Ook is er volop ruimte voor humor. Om niet
in een “zwart gat” te vallen heeft Frans de uitnodiging
geaccepteerd om de MB 1 het komende seizoen te trainen.
Bij de A2 hebben we de laatste jaren een beroep kunnen doen
op Toon Oerlemans als trainer en leider. Toon heeft ons daar
geweldig uit de brand geholpen en hij is bereid geweest om
daarvoor als speler te stoppen bij de veteranen van VCB. Het is
bijzonder leuk dat Toon volgend seizoen als trainer/leider/speler
deel uit gaat maken van het jongste seniorenteam van
Nemelaer.
Ook Ad Kennis nam afscheid als jeugdtrainer. Ad is vele jaren
actief geweest bij de teams van zijn kinderen. Ad heeft zeker een
kwaliteitsimpuls gegeven aan de ontwikkeling van menig
jeugdspeler binnen onze club.
Ik wil Frans, Toon en Ad, net als alle andere leiders en trainers,
hartelijk bedanken voor het afgelopen seizoen.
Inmiddels loopt het seizoen 2013/2014 al weer enkele weken.
Na wat opstartprobleempjes her en
der lijken zaken nu soepel te
verlopen. Ik spreek de verwachting
uit dat we er samen weer een leuk
en sportief seizoen van maken.
Groeten,
Kees Pijnenburg
Coördinator Junioren en meisjes

F- PUPILLEN EN MINI’S
Als het goed is mag ik als coördinator van de F-pupillen en Mini’s
voor de laatste keer een terugblik schrijven over het afgelopen
seizoen. Naar alle waarschijnlijkheid hebben we als u dit stukje
leest een nieuwe F-coördinator en kan ik mijn nieuwe “zware”
taak als voorzitter van de jeugdcommissie gaan oppakken. Met
de vertrouwde en enthousiaste ondersteuning vanuit de andere
jeugdcommissieleden en natuurlijk van het voortreffelijke
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jeugdkader van Nemelaer moet dit geen probleem zijn. Maar nu
eerst de terugblik over het afgelopen seizoen.
De Mini’s die nog altijd worden getraind door “good old” Jos
Pijnenburg hebben een seizoen gehad zoals altijd. Jos regelt het
wel en bij de kinderen kan Jos aan het eind van het seizoen niet
stuk. De leiding op zaterdag was afgelopen seizoen in handen
van Bas en Jorg/Renata. Helaas zijn Jorg/Renata moeten stoppen
omdat het enthousiasme van Justin om te voetballen ophield.
e
Wellicht schopt hij het nog ooit tot het 1 , net als zijn vader.
Verontrustend voor Nemelaer is dat het aantal aanmeldingen
voor de Mini’s sterk is terug gevallen en Jos met ca. 14 kinderen
het seizoen is geëindigd, dat is wel eens anders geweest.
De F5 had een zwaar seizoen. De overgang van de Mini’s naar de
e
F blijft lastig. In de najaarscompetitie 5 geworden en in de
e
e
voorjaarscompetitie 6 . De 1 jaars F hebben het altijd moeilijk
omdat het nog al eens voorkomt dat ze tegen kinderen
voetballen die 1 of zelfs 2 jaar ouder zijn. De leiders/trainers
Wendy en Johan, ondersteunt op de training door Remi, hebben
de jongens veel geleerd en plezier gegeven.
Niels en Bas leiders/trainers van de F4 zijn nog altijd
teleurgesteld dat hun kampioenswedstrijd niet is door gegaan
vanwege het vele slechte weer. Zij waren er van overtuigd dat ze
met hun mannen in de najaarsreeks tegen Sarto kampioen
zouden worden. Maar helaas. In de voorjaars reeks onfortuinlijk
laatste geworden, het plezier van hun mannen was er niet
minder om. Rob is hun steun geweest tijdens de trainingen.
De F3 van leiders Jan, Johan en trainers John en Patrick hebben
verdienstelijk gepresteerd en het menig tegenstander moeilijk
e
gemaakt. In hun competitie zijn ze met hun team 2 keer 3
geworden.
Onze F3 en F4 talenten zijn het afgelopen
seizoen bij de PSV Masters op de Herdgang
geweest en daar viel het niet mee om te
winnen van hun leeftijdgenootjes van de
andere PSV-samenwerkingsclubs. Plezier
met o.a. Phoxy hebben ze in ieder geval
gehad.
Bernd en Harold hebben met hun F2
e
wisselende resultaten gekend. In de najaarsreeks 2 geworden
e
en in de voorjaarsreeks 6 . Het spelplezier van hun jongens en
meiden heeft er niet in onder geleden en zij kunnen met de
nodige spel ervaring in hun bagage met een gerust hart naar de
E.
Last but not least de F1. Frans, Jurgen en Wienand hebben het
afgelopen seizoen met hun jongens veel ondernomen en zijn als
team zonder twijfel gegroeid. In de najaarsreeks zijn ze door het
voor hun bekende RWB, uiteindelijk het kampioenschap
misgelopen. En hebben ze in de laatste zinderende wedstrijd
zelfs Taxandria van het kampioenschap weten af te houden. In
e
e
de voorjaarsreeks zijn ze als 2 geëindigd. Ze hebben in de 1
klasse goed stand gehouden en nu op naar de “schaduw”
competitie voor aanstaande hoofdklasse teams.
Over het algemeen kunnen we zeggen dat we met de F en Mini’s
een goed seizoen hebben gekend. Het enthousiasme van spelers,
leiders en trainers was het afgelopen seizoen zoals vanouds
groot. Met een ieder jaar terugkerend hoogte punt, de ouderskind wedstrijden.
Nog speciaal een woord van dank aan Sander, Ruud en Bram, de
trainers die wekelijks de centrale trainingen hebben verzorgd.
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Het blijft bijzonder dat we op deze
manier de jongste Nemelaer spelers op
een gestructureerde wijze kunnen laten
trainen waarbij de trainers in spe zich
kunnen verrijken met oefenstof.
Ted Bressers
(coördinator F pupillen en Mini’s)

E EN D PUPILLEN

Zoals elke competitie begon ook het seizoen met het
samenstellen van de 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 de
teams niet zoveel uit elkaar halen zodat de vriendjes en
vriendinnen met elkaar kunnen blijven voetballen, ook dit jaar
zaten we met de leiders en trainers rond de tafel voor de
indeling .en na wat kleine verschuivingen klopte de
verhoudingen vrij aardig, 3 D teams en 4 E teams , met die teams
begonnen we aan een nieuw seizoen.
Ieder team had wel zijn hoogte en diepte punten, helaas waren
er geen kampioenen te bewonderen bij de pupillen maar toch
veel plezier en teamspirit , en positieve voetbal verhalen. In het
seizoen waren er weer de nodige activiteiten voor de jeugd,
zoals P.S.V clinics, jeugdkerstzaalvoetbal, penaltybokaal
(sponsoring door de Rabobank) playbackshow, en de afsluiting
door wedstrijdje tegen de papa of mama. De D3 en meisjes D
mochten naar het voetbalkamp Tynaarlo. Ze hebben daar
ontzettend veel plezier gehad en ook zo de leiders.
Vanuit de T.C van Nemelaer is er een info boekje samengesteld
van E naar D met de nodige nuttige tips (dank Lion) want we
merken dat de overstap van klein veld naar groot een hele stap
is.
Medio het seizoen zijn er ook weer de evaluatie gesprekken
gevoerd met trainers en leiders en ook daar halen we weer de
positieve punten naar boven, hoog in het vaandel staan de
normen en waarden van de club.
Komend jaar op naar het 70 tigste levensjaar van de vereniging.
Dat zal een hele happening worden en zoals altijd weer met de
nodige voorbereiding. Ook de uitbreiding van het sportcomplex
zal langzamerhand de nodige vormen
gaan aannemen.
Als we allemaal ons beste
voetbalbeentje voorzetten gaan we een
mooie toekomst tegemoet met de club
Nemelaer. Zo nu eerst mijn
voetbalplaatjes inplakken.(nog ruilen)
Erwin Pijnenburg
Coördinator D en E pupillen

TECHNISCHE COMISSIE
Alvorens over te gaan tot het jaaroverzicht van de Technische
Commissie over het seizoen 2012-2013, wil ik stil staan bij het
grote verlies van Lambèr Vugts. Ik heb Lambèr leren kennen als
een gedreven en gepassioneerde voetbalkenner en –liefhebber.
De wijze waarop hij over voetbal kon praten en de wijze waarop
hij met onze jongste jeugdleden omging was een genot voor het
oog. Ik ken ook niemand die op de zaterdag zoveel tijd en uren in
onze jeugdafdeling heeft gestoken dan dat hij heeft gedaan. Met
onze technische overleggen hebben we in de afgelopen jaren
goede stappen gezet. En we hadden nog meer fantastische
plannen. Helaas kunnen we het karwei niet meer samen
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afmaken. Het gemis is erg groot. Niet alleen voor de technische
commissie, maar ook voor de hele Nemelaer gemeenschap.

Algemeen

Ter ondersteuning van de jeugdtrainers is er een Technische
Commissie (TC). 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

In het seizoen 2012-2013 is de Technische Commissie gestart
met een overlegfrequentie van één keer per twee weken. Deze
frequentie is noodzakelijk om kort op de technische
ontwikkelingen te zitten om daarop tijdig in te kunnen spelen.
Een ander argument voor deze frequentie is om het selecteren
van de pupillenselectieteams kwalitatief verder vorm te geven.

Selectie

De TC is in september 2012 gestart met het selectieproces voor
het seizoen 2013-2014. 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. Bij de junioren heeft de TC in het selectieproces
een adviserende taak. Voor de selectie van de juniorenteams is
geen advies gevraagd van de TC.

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 2012-2013 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
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 2012-2013 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 verzorgd.
Wesley Diepens en Luuk Vermeer ondersteunden als trainers bij
de E1. Piet Drijvers heeft de Adri Verhoeven bij de C1
ondersteund. Binnen Nemelaer zijn we erg trots op de
betrokkenheid van de selectiespelers bij de jeugdafdeling.
De invulling van het trainingsschema is wederom op dezelfde
wijze samengesteld als in het vorige seizoen. In eerste instantie
is de centrale training in geroosterd, daarna de selectieteams en
vervolgens de lagere teams. Tot slot is gekeken of er nog ruimte
over was voor een tweede training van een niet-selectieteam.
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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 Nemelaervoetballers 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.
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Schaduwhoofdklasse

Nemelaer participeert sinds een aantal seizoenen in een initiatief
van de KNVB om voor schaduwselectieteams een
hoofdklassecompetitie. Voor onze vereniging hebben we alleen
in de E-pupillen een schaduwselectie.

Diversen

Keeperstraining:
Voor het tweede seizoen is de keeperstraining van
start gegaan.
Oefenstof:
Diverse trainers zijn het afgelopen seizoen op verzoek
voorzien van oefenstof.

In het afgelopen seizoen zijn een aantal van onze jeugdspelers
benaderd door verschillende BVO’s
voor een trainingsstage. Clubs als PSV,
Willem-II/RKC en FC den Bosch hebben
verhoogde interesse in een aantal
spelers. Tot nu toe heeft dit nog niet
geresulteerd in een overstap van één
van onze spelers. Als TC hebben we
verder goed oog voor het
communicatietraject dat een BVO
oppakt als één van de Nemelaerspelers in beeld zijn. In het
afgelopen jaar hebben we daarop geïnvesteerd en inmiddels
werpt dat ook zijn vruchten af. De communicatie verloopt steeds
beter.

Meetrainen:
Een aantal talentvolle spelers hebben mee mogen
trainen met diverse selectieteams.

Techniekopleidingsavond

ACTIVITEITEN

Op 10 oktober heeft de TC in samenwerking met de René
Meulsteenacademy een opleidingsavond verzorgd rondom
techniektraining. Een groot aantal trainers van Nemelaer heeft
hieraan meegedaan.

Positief Coachen

Op 11 maart hebben Harold Theunissen en Lion Ijpelaar
deelgenomen aan een workshop bij CHC-Orka over positief

coachen voor trainers, coaches en teambegeleiders. Onder
leiding van de gemeente Den Bosch werd gesproken en
gediscussieerd over het onderwerp positief coachen met
trainers, coaches van verschillende sportverenigingen
(tafeltennis, basketbal, volleybal, voetbal, korfbal).

In samenwerking met de
activiteitencommissie werden
diverse activiteiten georganiseerd
zoals de Nederlandse Techniek
Kampioenschappen, bezoek
theatervoorstelling “Wel winnen
hè”, clinic basisschool en een
thema-avond positief coachen.
Lion IJpelaar
Technische commissie jeugd
Naast de wedstrijden en trainingen organiseert de
jeugdcommissie en vereniging voor de jeugdleden tijdens het
seizoen diverse activiteiten. Activiteiten die alleen mogelijk zijn
met de inzet van vele vrijwilligers. Zonder specifiek namen te
noemen: alle vrijwilligers dank voor zijn/haar bijdrage!

Voetbalclinic Klim-Op: een sportfeest!

Vrijdag 28 september 2012 organiseerde de jeugdcommissie een
voetbalclinic voor de groepen 1 en 2 van basisschool Klim-Op in
Haaren. Een sportfeest voor de 60 deelnemende kinderen.
Onder begeleiding van de juffen en ouders kwamen de kinderen
naar Sportpark de Walzaad gewandeld. Na een
welkomstwoordje deden de kinderen onder leiding van

Van E naar D

De TC heeft in augustus 2012 het informatieboekje ‘van E naar D’
uitgegeven. Dit boekje geeft informatie aan spelers, trainers,
leiders en ouders over de overgang van de E-pupillen naar de Dpupillen. Het informatieboekje wordt elk seizoen uitgereikt aan
de E-spelers die over gaan naar de D-pupillen.

Welpenvoetbal

In het seizoen 2012-2013 heeft Nemelaer i.s.m. vv Helvoirt
initiatieven ontplooit om het project Welpenvoetbal van de
KNVB op te zetten. Het project heeft als doel de kleinste jeugd
(mini’s) meer kwalitatieve aandacht te geven. Hiervoor is een
traject uitgezet om de trainers meer bagage mee te geven om
deze groep training te geven en de kinderen meer voetbalplezier
te laten beleven.

Nemelaer trainers diverse oefeningen. Dat leidde tot een mooi
spel van plezier en inspanning. Tussendoor een glaasje ranja en
weer verder. Nemelaer wil met deze clinics kinderen kennis laten
maken met het plezier van voetbalsport. En wat is nu leuker dan
samen sporten in het eigen dorp?

Voorronde Nederlandse techniek
kampioenschappen.
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Woensdag 17 oktober, tijdens de herfstvakantie, namen 70
kinderen bij Nemelaer deel aan een voorronde van de
Nederlandse Techniek Kampioenschappen voetbal. Deze
voetbaltechniekdag is door de jeugdcommissie in samenwerking
met voetbalacademie Brabant georganiseerd voor jongens en
meisjes in de leeftijd van 6 tot en met 15 jaar. Aan de
trainers/begeleiders van
deze dag is vooraf een
instructieavond aangeboden.
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penaltybokaal wordt vanaf 2013 ondersteund door de Rabobank.
Ook dit jaar werd de organisatie ondersteund met een
maatschappelijke stage.

Kinderplaybackshow

Tijdens de jaarlijkse playback show hebben de jeugdleden
getoond dat naast voetbaltalent ook veel artiestentalent
aanwezig is in de vereniging.

Het was een succes! De hele
dag kappen, draaien en
mooie schijnbewegingen
maken. De deelnemers
beleefden veel plezier en
leerden heel wat “trucjes”
bij. Tijdens de afsluiting
ontvingen alle deelnemers
een bal, shirt en certificaat.
Een aantal talenten heeft 28 oktober deelgenomen aan de
nationale finaledag op Papendal in Arnhem.

Bezoek KNVB bekerwedstrijd

Maatschappelijk Verantwoord Verenigen

Pupil van de week

Thema avond jeugdleiders positief
coachen.

In oktober heeft een groep jeugdspelers de bekerwedstrijd RKCPEC Zwolle bijgewoond. Een gezellige voetbalavond voor
iedereen.
Een mooie en traditionele activiteit van de supportersvereniging
is de “pupil van de week”. Tijdens thuiswedstrijden van het
eerste heren elftal mag een F-pupil de aftrap nemen en de
wedstrijd op de bank bijwonen. Het verstevigt op een positieve
manier de band tussen de jeugdteams en de senioren van de
vereniging.

Sinterklaasfeest.

Ook afgelopen jaar hebben de jongste leden van de vereniging
Sinterklaas (met zwarte pieten!) mogen begroeten in de kantine.
Sinterklaas werd weer trouw ondersteund door het organiserend
comité.

Theatervoorstelling positief coachen

In december is een groep van 14 Nemelaer trainers/leiders naar
het theater geweest om de theatervoorstelling “wel winnen hé”
bij te wonen. Een inspirerende avond met veel herkenning voor
de aanwezigen. Een delegatie van de jeugdcommissie heeft in
opvolging hiervan een workshop over positief coachen
bijgewoond in Den Bosch.

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. Dit werd opgevolgd met een
knallende start van 2013.
Daags na de playback show
zijn de jeugdleden van
Nemelaer 2013 voetballend
gestart met de Rabobank
penaltybokaal. Met veel
supporters op de tribune
hebben de 180 deelnemers 6
januari zo’n 2000 maal op
doel geschoten!
Beide activiteiten mogen zich
jaarlijks verheugen op een
grote opkomst. De

In januari 2013 is binnen de vereniging een traject MVV,
maatschappelijk verantwoord verenigen, gestart. Namens de
jeugdcommissie zijn 2 afgevaardigden vertegenwoordigd bij dit
traject.

Normen, waarden en respect zijn een actueel thema op en rond
de voetbalvelden. De trainers, coaches en jeugdleiders vervullen
hierin een belangrijke
rol. Tijdens de
jeugdleidersvergadering van
maandag 22 april
heeft dit thema
centraal gestaan. Met
een gastspreker uit de
rugby wereld,
Armand Prumpeler,
werd ingegaan op
vragen rondom
teamvorming, een
positieve en veilige
basis van respect, frustraties, emoties en agressie, discipline,
plezier en actief/positief coachen.

21ste Cor Schriever toernooi

25 mei heeft Nemelaer voor de éénentwinstigste en tevens
laatste maal het Cor Schriever toernooi voor meiden
georganiseerd. In de voorbereiding bleek de werving van teams
wederom een hele uitdaging. D en C teams hebben deze editie
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. Het toernooi is door
Albert Heijn Haaren ondersteund met versnaperingen voor alle
spelers.

Seizoensafsluiting voor F, E en D jeugd.

20 Mei hebben de Mini’s, F, E en D teams traditioneel tegen de
moeders en vaders gevoetbald. Mooie wedstrijden en veel inzet
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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.

Seizoenafsluiting
jeugdkader

Het jeugdkader heeft het seizoen
afgesloten met een feestavond in de
kantine. De avond werd gestart met
een spelcircuit en vervolgd met een
gezellige avond in de kantine.
Harold Theunissen
Coördinator activiteiten

SPONSORING.
Bij de jeugd hadden we de volgende sponsors:
•
Leen Bakker Leypark Tilburg
•
Frans op ’t Hoog
•
De Loodgieter Haaren
•
Automobiel en Schadebedrijf van Boxtel
•
Albert Heijn Haaren
•
Van Oers Snacks .
•
Drogista.nl
•
Bakkerij Gillis
•
Stichting Doe een wens
•
Accolade
•
Liliane Fonds
•
Kika
•
DB Sportcars
Zij waren shirtsponsor of leverden trainingspakken.
Veel oude wedstrijdtenues zijn vervangen en elk team heeft nu
eigen trainingspakken. Leverancier is van Helvoort Sport uit
Vught. De financiering hiervan wordt mogelijk gemaakt door
diverse sponsors en door de nieuwe
eigen bijdrage van de leden aan het
kledingfonds.
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.

COMPETITIES

De resultaten van de teams waren als volgt:
Team Njr Vjr
Beker comp Nacompetitie
A1
10e 8e
3e
8e
A2
11e 9e
4e
B1
1e
2e
3e
2e
Promotie Hoofdklasse
B2
8e
7e
4e
4e

21-10-2013
Team
B3
C1
C2
C3
D1
D2
D3
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4

Njr
7e
3e
9e
8e
7e
2e
3e
6e
5e
4e
2e
3e
2e
3e
2e

Vjr
12e
4e
10e
4e
7e
6e
3e
6e
6e
3e
6e
2e
6e
3e
6e

Beker
2e
2e
3e
1e
2e
2e
3e
1e

comp
4e
10e
7e
6e

Nacompetitie

2e ronde Beker

Geen 2e Ronde Beker

Toine Bressers
Wedstrijdsecretaris

ALGEMEEN

Kader

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

F3
F4
F1
C3
C2
F4
E4
E2
F4
A2
C1
MD
D2
F4
B2
E1
MA
C1
D2
E1
C2
F2
B1
A2
MC2
C1
MD/D2
MC1
A1
A1
F3
MC1
MC2
MB
D1
F5
MA
MC2
C1

Trainer
Leider/trainer
Leider/trainer
Leider
Trainer
Leider/trainer
Leider/trainer
Leider/trainer
Trainer
Scheidsrechter
Trainer
Leider
Leider/trainer
Scheidsrechter
Trainer
Leider/trainer
Scheidsrechter
Trainer
Leider/trainer
Scheidsrechter
Leider
Leider/trainer
Trainer
Leider
Leider
Leider
Scheidsrechter
Leider/Scheidsr
Leider
Trainer
Leider/trainer
Scheidsrechter
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Leider/trainer
Leider
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Marcel de Kort
A1
Leider
Patrick Kuijpers
D1
Leider
Eric de Laat
MB
Trainer
Mark Leduc
B2
Leider
Johan van de Logt
F3
Leider
Harrie Marsman
MB
Leider/Scheidsr
Toon Oerlemans
A2
Trainer
Bjorn van Osch
C3
Trainer
Bjorn van Osch
F 1/C1
Scheidsrechter
Johan van Osch
B1
Leider
John van der Pas
D2
Leider/trainer
John van der Pas
MC2/D2 Scheidsrechter
René Peijnenburg
A1
Leider
Bert Pijnenburg
D3
Trainer
Kees Pijnenburg
B3
Leider
Daphne Pijnenburg
MD
Trainer
Frans Pijnenburg
B2
Leider/Scheidsr
Jos Pijnenburg
Mini 1
Trainer
Johan Pijnenburg
MC1
Leider
Yvette Pijnenburg
MC1
Trainer
Annemarie Raaijmakers
MB
Leider
Peter Raaijmakers
A1
Leider
Frans Schoenmakers
B2
Trainer
Theo Schoenmakers
E3
Leider/trainer
Tom Schoenmakers
E4
Scheidsrechter
Saskia Schoenmakers-Vermeer
F2
Trainer
Timo Sinot
D1
Trainer
Gerrit Sluis
E3
Leider/trainer
Niek van Sprang
D1
Trainer
Harold Theunissen
F2
Leider
John-Paul v.d. Ven
B3
Trainer/Scheidsr
Johan van de Ven
F5
Leider/trainer
Patrick van de Ven
F3
Trainer
Roel van de Ven
C2
Trainer
Adri Verhoeven
C1
Trainer
Ron Verhoeven
MA
Leider
Hans Vermeer
D1
Leider
Wienand Vermeer
F1
Trainer
Adrienne Verschuren
MA
Leider
Ton Verstijnen
B2
Leider
Wendy Vlasblom
F5
Leider/trainer
Jurgen Vlassak
F1
Leider
Mathé de Vrij
C2
Leider
Arend Vugts
D1
Leider
Herman Vugts
B1
Leider
Jos Vugts
MC2
Trainer
Lambèr Vugts
B1
Trainer
Marcel Vugts
E1
Leider/trainer
William de Waal
D1
Scheidsrechter
Cas Willems
C3
Trainer
Paul van der Zanden
C3
Leider
Hans Zwerts
E2
Leider/trainer
De keeperstrainingen waren in handen van Marcel de Kort,
Dennis de Kort, Joris van Baast en Ghislain Bekers.

Strafzaken.

Gelukkig waren er afgelopen seizoen weer 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
Boekhoud. Content voor de jeugd wordt aangeleverd via de
secretaris van de jeugdcommissie.

21-10-2013

Leeftijdsopbouw jeugd

In april 2013 cq 2012 was de leeftijdsopbouw bij de jeugd als
volgt:
Leeftijd
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

2013 2012
32
31
12
3
38
33
18
18
45
48
29
28
40
43
28
17
43
43
4
7
47
34
7
26
2
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 op zaterdag was in
handen van Rinus van Esch en Frans van Schijndel. Ton
Groenendaal moest halverwege het seizoen jammer genoeg
afhaken.

Automatisering

De automatisering binnen de KNVB verliep niet zoals zij hadden
gepland. Diverse keren waren er
problemen en werd verdere
uitrol naar lagere teams
uitgesteld wegens
capaciteitsproblemen. Ook dit
seizoen werden wedstrijden (en
de uitslagen) actueel
gepresenteerd op onze website.
Afgelastingen,
kleedkamernummers en velden
zijn allemaal zichtbaar.
Voor volgend seizoen staat verdere uitbreiding op de agenda.
We hebben hierop al voorgesorteerd
door inzet van een derde pc en extra
printer.

Jan van de Loo.
Secretaris Jeugdcommissie

