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SEIZOEN 2013-2014
Het seizoen 2013-2014 heeft de jeugd van NEMELAER weer
mooie dingen gebracht.
We hebben:
ongetwijfeld mooie acties gezien, fantastische
(schijn)bewegingen gemaakt en de tegenstander gedold
zonder dat je het zelf in de gaten had, toch een keer met
succes moeten fluiten omdat er geen scheids was
ingeroosterd, een fantastische redding door een bal uit de
hoek van de goal te stompen, als trainer onze jongste
spelertjes een seizoen lang vermaakt zodat ze blijven
voetballen, week in week uit als gastheer dezelfde vragen
horen over op welk veld spelen we of waar is kleedkamer 9, als
coördinator toch weer de teamindeling rond gekregen en
voldoende kader gevonden, voor alle spelers de juiste kleding
maten bij elkaar weten te vinden, als scheidsrechter de
kaarten op zak kunnen houden omdat beide partijen er een
mooie pot van wisten te maken, als lid van de jeugdcie
maandelijks met elkaar van gedachte gewisseld om alles in
goede banen te leiden en last but not least de jeugd van
Nemelaer heeft het eerste seizoen met mij als voorzitter van
de jeugdcommissie er op zitten.
We kunnen stellen dat we het weer met plezier hebben gedaan
ondanks de tegenslagen die we ongetwijfeld allemaal hebben
gekend.
Mijn voorganger, René Pijnenburg, is door geschoven naar het
dagelijks bestuur waar hij onder andere jeugdzaken behartigt.
Voor de continuïteit van de jeugd van NEMELAER is dit een
goede stap geweest.
Seizoen 2013-2014 stond natuurlijk
in het teken van het 70-jarig
bestaan. Als jeugdcommissie
hebben we ons steentje daar aan bij
gedragen. Voor alle leeftijden zijn
activiteiten of zelfs evenementen
georganiseerd. Ik denk dat dat ook
de kracht van NEMELAER is, met zijn alle maken we er elke keer
weer iets moois van ondanks de beperkingen van de
accommodatie.
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Kortom als we met zijn allen de weg voort zetten die we zijn
ingeslagen op sportief-, facilitair- en bestuurlijk gebied dan kan
NEMELAER zich met succes blijven ontwikkelen.
De jeugdcommissie hoopt u met dit jaarverslag een goed beeld
te geven van wat er zoal in het seizoen 2013-2014 binnen de
jeugdafdeling van NEMELAER is gebeurd.
Voorzitter Jeugdcommissie
Ted Bressers

SAMENSTELLING JEUGDCOMMISSIE:
Ted Bressers
Voorzitter
Jan van de Loo
Secretaris
Toine Bressers
Wedstrijdsecretaris
Kees Pijnenburg Coördinator meisjes/junioren
Erwin Pijnenburg Coördinator D/E-pupillen
Rob van den Bosch Coördinator F-pupillen
Jan van den Anker Kleding
Harold Theunissen Activiteiten
Lion IJpelaar
Technische coördinatie
De voorzitter vertegenwoordigt de jeugdcommissie in het
bestuur van Nemelaer.
De jeugdcommissie vergaderde maandelijks en er is 3 keer een
jeugdleidersvergadering gehouden.
Voor de vierde 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 weer
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 ik aangegeven te stoppen als
jeugdsecretaris 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 Marion Das. Zij neemt
aan het einde van het seizoen, na 34 jaar, de pen van mij over.
Marion, veel succes tussen al die mannen.
We zullen in dit verslag ongetwijfeld wel ergens iemand vergeten
hebben te noemen, dat is met ruim 100 jeugdvrijwilligers
onvermijdelijk. Daarvoor bij voorbaat onze excuses.
De verdeling van velden en kleedkamers op zaterdag was in
handen van Rinus van Esch en Frans van Schijndel.
De automatisering binnen de KNVB verliep niet zoals zij hadden
gepland maar uiteindelijk zijn alle teams aan het einde van het
seizoen over op digitale wedstrijdformulieren. Dat schept hoop
voor de toekomst.
Jan van de Loo.
Secretaris Jeugdcommissie
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TECHNISCHE COMMISSIE
Algemeen
Ter ondersteuning van de jeugdtrainers is er een Technische
Commissie. De Technische Commissie 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 Technische Commissie 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 2013-2014 bestond de Technische Commissie uit
Lion Ijpelaar, Sander van den Anker, Ruud van Sprang en Jesper
Heesters. De Technische Commissie is in het seizoen 2013-2014
op gezette tijden bij elkaar geweest om de voetbaltechnische
ontwikkelingen door te spreken en heeft het zich voornamelijk
gefocust op het vaststellen van de selectieteams bij de pupillen.
Selectie
De Technische Commissie is in september 2013 gestart met het
selectieproces voor het seizoen 2014-2015. De selectieprocedure
is langs twee lijnen uitgevoerd. De eerste lijn is de directe lijn.
Hiermee wordt bedoeld dat de
Technische Commissie gezamenlijk of
individueel wedstrijden en trainingen
heeft bekeken. De tweede lijn is de
indirecte lijn waarbij zonodig gesprekken
met trainers en leiders (formeel en informeel)
aanvullende informatie heeft opgeleverd die
de
Technische Commissie voor de selectie van de teams van belang
vond.
In het TC-overleg zijn alle inzichten, zowel die via de directe als
indirecte lijn, met elkaar gedeeld en besproken en daar waar er
specifieke expertise of andere inzichten noodzakelijk waren
heeft de Technische Commissie die ingeschakeld.
Bij de selectie van de juniorenselectieteams heeft de Technische
Commissie een adviserende rol. Voor de selectie van deze
juniorenteams voor het seizoen 2014-2015 is geen adviesrol van
de Technische Commissie gevraagd.
Trainingen
In het seizoen 2013-2014 hebben Sander van den Anker en Ruud
van Sprang weer de Centrale Training verzorgd voor de E- en Fpupillen. Ook dit seizoen is bij de Centrale Training een splitsing
gemaakt tussen 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.
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verenigingen. Kevin van Kempen en Timo Sinot hebben de
trainingen van de D1 verzorgd. Wesley Diepens en Luuk Vermeer
ondersteunden als trainers bij de E1. Bart van Esch heeft zich
ingezet bij de B1 en Gijs van Baast mag in dit rijtje niet ontbreken
als Nemelaerman bij een BVO heeft hij ons schaduwteam bij de
E-pupillen kwalitatieve impulsen gegeven.
Jos Pijnenburg heeft het afgelopen seizoen weer de mini’s onder
zijn hoede genomen.
Binnen Nemelaer streven we er naar om alle teams zoveel
mogelijk naar behoeven te kunnen laten trainen. Het
trainingsschema is ook in het seizoen 2013-2014 zo optimaal in
elkaar gezet.
Evaluatie gesprekken selectieteams
De Technisch Jeugdcoördinator heeft in het seizoen 2013-2014
weer evaluatiegesprekken met de selectietrainers en –leiders
gevoerd. De coördinatoren hebben de evaluatiegesprekken met
de lagere teams gevoerd en voor zover noodzakelijk de
Technisch Jeugdcoördinator daarbij betrokken.
Scouting BVO
In het seizoen 2013-2014 zijn een aantal contactmomenten
geweest met BVO’s. Nemelaer blijft met zijn jeugdafdeling een
interessante vereniging en ook afgelopen seizoen zijn er spelers
en speelster in beeld geweest bij een BVO of KNVB. Inmiddels
zijn de afspraken met de BVO’s en de KNVB van een goed niveau
en worden we als vereniging betrokken bij scoutingsactiviteiten.
Informatie teamafspraken
In het seizoen 2013-2014 is in de eerste jeugdleidersvergadering
een presentatie gegeven over teamafspraken en normen en
waarden die Nemelaer belangrijk vindt. Aansluitend is een
presentatie als handvat beschikbaar gesteld aan de trainers en
leiders om binnen het eigen team te gebruiken. Deze informatie
is overigens ook via de website beschikbaar.
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.
Keeperstraining
Marcel de Kort heeft met zijn trainersstaf
ook in het seizoen 2013-2014 de
keeperstraining verzorgd. De opzet van de
keeperstraining is een groot succes
gebleken als je dat afleest aan het aantal
keepers dat heeft deelgenomen.
Voetbalclinic
Bij de start van het seizoen 2013-2014 is een voetbalclinic
gegeven aan basisschool De Hasselbraam (groep 3 en 4).

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.

Clinic Lobta Sports
Nemelaer is in het afgelopen seizoen benaderd door een
vertegenwoordiger van Lobta Sports om de zgn. ballshooter te
testen die dit bedrijf heeft ontwikkeld. De E2 en C1 hebben in de
SportArena een testclinic gekregen van Lobta Sports.

Naast de centrale trainingen hebben de meeste teams ook nog
een tweede, zogenaamde, vrije training onder leiding van een
eigen trainer.

Presentatie Eredivisiescheidsrechter
In een coproductie tussen de technische commissie en de
scheidsrechterscommissie heeft eredivisie scheidsrechter Ed
Janssen een interactieve presentatie verzorgd over de spelregels
en de normen en waarden die in het voetbal zouden moeten
gelden.

Binnen de jeugdafdeling is de participatiegraad van de
selectiespelers die jeugdteams trainen hoog te noemen.
Daarmee is Nemelaer absoluut een voorbeeld voor andere

Sportverslag jeugdcommissie 2013-2014
Overig
De Technische Commissie of individuele leden daaruit zijn
gedurende het seizoen betrokken geweest bij diverse technische
en organisatorische vraagstukken binnen de jeugdafdeling.
Lion IJpelaar
Technische commissie jeugd

ACTIVITEITEN JEUGD
De jeugdcommissie organiseert gedurende het seizoen diverse
activiteiten voor de jeugdleden. Activiteiten die alleen mogelijk
zijn met de inzet van vele vrijwilligers: iedereen dank voor
zijn/haar bijdrage! Een compacte opsomming van de activiteiten
tijdens seizoen 2013-2014:
Datum
Sep 2013

Activiteit
Voetbalclinic Hasselbraam
Vrijdag 20 september organiseerde Nemelaer een
voetbalclinic voor de meiden en jongens uit de
groepen 3 en 4 van basisschool de Hasselbraam.
Een ochtend met veel sportplezier!

Seizoen

Pupil van de week
De supportersvereniging organiseert al jaren de
“pupil van de week”. Het verstevigt op een
positieve manier de band tussen de jeugdteams en
de senioren van de vereniging.
Sinterklaasfeest
De jongste leden hebben afgelopen jaar Sinterklaas
en voetballende pieten mogen begroeten tijdens
de centrale training. Sinterklaas werd weer trouw
ondersteund door het organiserend comité.
Kerstzaalvoetbal
Een traditionele activiteit met jaarlijks een hoge
opkomst voor de jeugdleden van Mini teams tot en
met A teams.
Playbackshow
Voetbaltalent wordt jaarlijks in januari afgewisseld
met playbacktalent. De playbackshow is goede
handen bij het organiserend comité.
Rabo Penaltybokaal
De jeugdleden hebben ook 2014 voetballend
ingeknald met de Rabo penaltybokaal. Ook deze
editie toonde de passie en het plezier van onze
jeugdleden.
In veilige handen
Tijdens de tweede jeugdleidersvergadering heeft
jongerenwerker Sjoerd Verreijt een presentatie
verzorgd over het thema “in veilige handen”.
PSV masters
Nemelaer heeft tijdens het Paasweekeinde de PSV
masters georganiseerd. Een sfeervolle dag waar de
jongste leden hun voetbaltalenten hebben
getoond.
Jeugdolympiade
In het kader van 70 jaar Nemelaer is in 2014 weer
een jeugdolympiade georganiseerd. Een prachtig
evenement waar leden en niet-leden van hebben
genoten.
Seizoensafsluiting
De Mini’s, F, E en D teams hebben Hemelvaartsdag
het seizoen afgesloten met een wedstrijd tegen de
ouders met het voetbalplezier als winnaar!
C event
Eén keer per 2 jaar organiseert een enthousiaste
groep kader/ouders het zogenaamde C-event, een
3 –daags (voetbal)kamp op het eigen Nemelaerterrein speciaal voor de C-jeugd. Voor de
deelnemers een activiteit waar met veel plezier aan

Dec

Dec
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Jan

Feb

April

Mei

Mei
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teruggedacht wordt.
Haarens wijkbattle
In het kader van MVV, maatschappelijk
verantwoord verenigen, heeft een enthousiaste
groep leden de eerste editie van de Haarense
wijkbattle georganiseerd voor de Haarense jeugd.
Een mooie activiteit na afloop van het seizoen.
Naast sportieve prestaties staan thema’s als
respect en sportiviteit centraal tijdens de battle.

Harold Theunissen

JUNIOREN
In het seizoen 2013/2014 bestond onze juniorenafdeling uit 8
jongens- en 5 meisjesteams. Elke week stonden dus zo’n 200
leden op het trainings- en voetbalveld en werden deze begeleid
door het juniorenkader dat zo’n 40 leiders en trainers kent. Het
is prachtig om te zien hoe het kader er elke week in slaagt om
onze leden een mooie zaterdag
te bezorgen. Daarbij heb ik het
als coördinator niet al te moeilijk
omdat de kaderleden zelf, met
elkaar, eventuele probleempjes
oplossen. Chapeaux!!
Zonder iemand te passeren wil ik twee personen persoonlijk
bedanken in dit jaarverslag.
Adri Verhoeven. Adri (50!!) is jarenlang actief geweest als trainer
van selectieteams binnen onze junioren. Hij heeft dat altijd met
veel verve gedaan. Dit jaar wilde hij stoppen maar is op het laatst
bereid gevonden om onze B2, waarin zijn zoon speelt, te blijven
trainen.
Wendy Leemhuis. Wendy heeft in haar eerste seizoen als
leidster een tropenjaar gehad. Zij heeft ervoor gezorgd dat,
ondanks bezettingsproblemen in het kader, de B3 toch het
seizoen op een goede manier heeft kunnen volbrengen.
Het seizoen 2013/2014 kende sportief helaas geen echte
hoogtepunten. Vermeldenswaardig zijn wel de prestaties van de
A1 en de C2 in de beker. Belangrijk is dat het seizoen vrijwel
incidentloos is verlopen en dat onze spelers ervan hebben
genoten.
Een hoogtepunt van het afgelopen
seizoen was het 2-jaarlijkse C-event
dat voor de 3e keer plaats vond. Het Cevent is een 3-daags voetbalkamp op
het terrein van Nemelaer met een
voetbal- en voetbalcompetitie als rode
draad. Voor de ruim 60 deelnemers stonden daarnaast
activiteiten als - De penaltybokaal, - De Spelen, - Touwtrekken
en –Clinics op het programma. ‘s- Avonds was er voor het slapen
gaan tijd voor muziek en karaoke. Net als de vorige edities was
het een geslaagd evenement. Het weer was prima maar ook de
inzet van de vele vrijwilligers ligt aan de basis van dit succes. Ik
wil specifiek de commissieleden bedanken die vele avondjes vrije
tijd hierin hebben gestoken. Dit waren Adri Pijnenborg, Bart van
Hooft, Geert van Oirschot, Johan van Osch, Johan Pijnenburg,
Jolanda Vermeer, Jos Vugts en Miriam van Hooft.
Om uitlopende redenen zijn een aantal mensen aan het einde
van het seizoen gestopt als kaderlid. Dit waren Henry Verburg,
Paul Brekelmans, Mathé de Vrij, Roel van de Ven, Ghislain
Bekers, Gerard Wijnans, Wim van Hooft, Emma v.d. Elzen, Marco
van Gemert, Daphne Pijnenburg en Nala Mohammed. Ook hen
bedank ik voor hun inzet. Gelukkig zijn we erin geslaagd om voor
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het seizoen 2014/2015 de lege plekken op te vullen en het
seizoen verloopt tot nu toe ook uitstekend.
Voor dit en komende seizoenen wachten ons nieuwe
ontwikkelingen en uitdagingen. Ten eerste hebben we te maken
met een krimpende aanwas van nieuwe junioren, vooral bij de
meisjes. Door onze beperkte schaalgrootte is het niet uit te
sluiten dat we met minder, en daardoor grotere, teams de
competitie in moeten gaan. Dit zal telkens in goed overleg met
het kader besloten worden.
Een tweede ontwikkeling is de invoering van het spelregelbewijs
door de KNVB. Dit jaar zullen al
onze leden uit 1998 (44 spelers)
hun bewijs moeten halen om
ook volgend seizoen en daarna
te kunnen voetballen. Volgend
jaar komen de spelers uit 1999
aan bod etc. Uitdaging is om
ervoor te zorgen dat iedereen
dit bewijs haalt. Ook hierin
zullen we samen slagen!!!
Kees Pijnenburg
Coördinator Junioren

D en E PUPILLEN
Het seizoen van 2013/2014 zit er op, het was sportief gezien een
geslaagd seizoen, helaas geen kampioenen bij de E en D maar
wel passie en strijd gezien op de velden. Dat wordt natuurlijk
weer mogelijk gemaakt door de grote inzet van de
vrijwilligers(leiders en trainers daarvoor weer dank).
Het seizoen begon met het samenstellen van de teams en zoals
elk jaar ligt daar weer die uitdaging om met leeftijd en kwaliteit
rekening te houden en uiteraard met de voorkeuren van spelers
en ouders. Al met al waren de bezettingen goed verdeeld en zijn
er goede afspraken gemaakt over het lenen van spelers.
De arbitrage die mogen we natuurlijk niet vergeten, iedere
wedstrijd staan die mannen in het zwart weer klaar om de
wedstrijd in goede banen te leiden, daarvoor dank (als er
jongens, ouders zijn die interesse tonen om scheidsrechter te
worden meld je dan aan we zien je graag komen)
Activiteiten die waren er weer volop bij Nemelaer denk aan het
jaarlijks zaalvoetbaltoernooi, de penaltybokaal, de
playbackshow, sinterklaasavond en ook het 70 jarig bestaan van
de club. Al met al weer een fijn en leuk seizoen gehad.
Bij Nemelaer start de verbouwing voor de renovatie en
uitbreiding van het sportcomplex. We hopen met zijn allen een
steentje bij te dragen zodat we daar met zijn allen van kunnen
genieten de komende jaren.
En zeg nou eerlijk wie droomt er niet van de goal van Marco van
Basten tegen Rusland, of onze Dennis Bergkamp in 98 tegen
Argentinië, en wat te denken van Robin van Persie met zijn
kopbal tegen Spanje. Al die dromen kunnen we weer waar
maken op het Walzaadje.
Ik wens iedereen een fijn en sportief seizoen toe.
Groeten Erwin Pijnenburg
Coördinator D en E pupillen.
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F-PUPILLEN EN MINI´S
Na vorig seizoen het stokje van Ted te hebben overgenomen
schrijf ik hierbij mijn eerste verslag als coördinator van F-Pupillen
en Mini´s. Zoals in het vorige verslag al opgemerkt is het aantal
aanmeldingen in de jongste leeftijdscategorie sterk
teruggelopen. We zijn het seizoen 2012-2013 dan ook gestart
met het kleinste aantal teams van de afgelopen jaren: 3 F-teams
en 2 Mini-teams.
Het mini-team (Mini’s 1) van Bas van Hal en Jozef Kwinten heeft
in de najaarsperiode net als vorig seizoen meegedaan aan de
onderlinge Mini-competitie en heeft hier weer veel plezier
beleefd. In de voorjaarsperiode zijn ze als F4 mee gaan doen aan
de KNVB-competitie. Ze hebben een 3e plaats behaald in de
competitie.
De Mini’s 2 hebben het gehele seizoen onder leiding van Jos
Pijnenburg op woensdagmiddag getraind en zowel in het najaar
en het voorjaar meegedaan aan de onderlinge Mini-competitie.
Dit onder de goede leiding van Ad en Mariska Vugts.
Het team F3 heeft onder leiding van Ronald Auwens, Wendy
Vlasblom en Gert-Jan Smeulders verdienstelijk en met veel
plezier meegedaan aan de competitie. In de voorjaarscompetitie
hebben ze een 3e plaats behaald. Wendy heeft besloten aan het
einde van het seizoen te stoppen.
Onder leiding van Johan van der Logt en Niels van Baast hebben
de spelers van de F2 dit seizoen weer veel geleerd en het seizoen
in de competitie afgesloten met een 4e plaats. Niels heeft
besloten aan het einde van het seizoen te stoppen als leider.
De F1 heeft een prima seizoen gedraaid. Dit onder leiding van
Bas van Berkel en Jan van den Hurk als leiders en John van
Antwerpen en Patrick van de Ven als trainers. De
voorjaarscompetitie hebben ze afgesloten met een 4e plaats.
Naast de reguliere voetbalactiviteiten hebben de spelers van de
F-pupillen en Mini’s het afgelopen seizoen ook nog meegedaan
aan een aantal andere activiteiten: het jaarlijkse
zaalvoetbaltoernooi en penaltyschieten heeft in de kerstvakantie
voor spelers weer veel plezier opgeleverd. Ook de playbackshow
was weer een gezellige middag. Daarnaast hebben we met
allerjongsten tijdens een aangepaste trainingsavond ook nog
Sinterklaas gevierd.
Voor de Mini’s hebben we dit jaar in samenwerking met PSV
weer de PSV Masters op de Walzaad
georganiseerd. Mede door het goede weer op
Eerste Paasdag en de inzet van vele
vrijwilligers is dit weer een succesvolle en
leuke dag geweest. Als dank voor het
organiseren hebben we van PSV een aantal
kaarten gekregen voor de wedstrijd PSV-Panathinaikos en zijn
we met een groep van 15 personen welke direct betrokken zijn
geweest bij organisatie van de PSV Masters (en overige
activiteiten voor de jeugd) naar deze wedstrijd geweest. Het was
een leuke avond (ondanks de tegenvallende uitslag).
In het kader van de samenwerking met PSV heeft de F1 dit jaar
ook weer mee gedaan aan het toernooi bij Wittenhorst in Horst
Limburg.
Al met al kan ik terugkijken op een geslaagd eerste seizoen als
coördinator van de F-pupillen en Mini’s. Voor het komende
seizoen lijkt de terugloop van het aantal aanmeldingen gestopt
te zijn. We zijn het seizoen gestart met maar liefst 30 minispelers, waarvan er in de winterstop mogelijk al een aantal gaan
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doorstromen naar de F-pupillen. We gaan er weer een leuk
seizoen van maken!
Rob van den Bosch
Coördinator F- en Minipupillen.

COMPETITIES
De resultaten van de teams waren als volgt:
Team
A1
A2
B1
B2
B3
C1
C2
C3
D1
D2
D3
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
MB1
MB2
MC1
MC2
MD1

Beker
3e Ronde
2e Ronde
3e
4e
3e
4e
1/2 finale
3e
2e Ronde
2e
4e
2e
3e

2e
4e
2e
3e
3e

Voorjaar
3e
11e
11e
11e
4e
7e
4e
11e
4e
5e
3e
6e
5e
5e
2e
4e
4e
3e
3e
4e
5e
6e
2e
4e

Najaar
3e
9e
10e
9e
9e
6e
4e
9e
4e
6e
4e
5e
5e
3e
2e
6e
5e
2e

Hele comp
X
X
X
X

X

3e
11e
5e
4e
4e

LEEFTIJDSOPBOUW / VRIJWILLIGERS
De leeftijdsopbouw jeugd was aan het einde van het seizoen 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

2014
28
15
45
30
40
26
41
22
38
7
31
22
1

2013
32
12
38
18
45
29
40
28
43
4
47
7
2

2012
31
3
33
18
48
28
43
17
43
7
34
26
5

Onderstaande personen waren op de een of andere manier
betrokken bij een jeugdteam. Als leider, trainer of
scheidsrechter.
Giudo Adema
John van Antwerpen
Ronald Auwens
Frans van Baast
Gijs van Baast
Niels 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
Wesley Diepens
Tinus van Doleweerd

MC2
F1
F3
E2
E1
F2
C2
B3
F1
E3
E1
F2
A2
B1
MD
C3
D1
C 2, MC2

Piet Drijvers
Emma van den Elsen
Bart van Esch
Bernd Geerkens
Marco van Gemert
Jack van Gestel
Ton Groenendaal
Bas van Hal
Gijs Herber
Bart van Hooft
Wim van Hooft
Frans op 't Hoog
Jan van den Hurk
Martin van Iersel
Lion IJpelaar
Lucas Janssen
Kevin van Kempen
Remi van Kempen
Joost van Keulen
Patrick Kuijpers
Jozef Kwinten
Johan van de Logt
Harrie Marsman
Rob Moerkens
Nala Mohammed
Joury Nieuwenhuis
Marijn van Oirschot
Bjorn van Osch
Johan van Osch
Sander Oversier
John van der Pas
Marcel van Pelt
Bert Pijnenburg
Erwin Pijnenburg
Frans Pijnenburg
Jos Pijnenburg
Johan Pijnenburg
Daphne Pijnenburg
Annemarie Raaijmakers
Peter Raaijmakers
Frans Schoenmakers
Theo Schoenmakers
Tjeu Schoenmakers
Joris Schoonus
Ralph Schulenberg
Timo Sinot
Gerrit Sluis
Gert-Jan Smeulders
Mark Spooren
Niek van Sprang
Harold Theunissen
Frank van Uden
John-Paul v.d. Ven
Patrick van de Ven
Roel van de Ven
Henri Verburg
Adri Verhoeven
Wienand Vermeer
Hans Vermeer
Luuk Vermeer
Ton Verstijnen
Wendy Vlasblom
Jurgen Vlassak
Mathé de Vrij
Arend Vugts
Herman Vugts
Mariska Vugts
Jos Vugts
William de Waal
Mart Weijtmans
José Manuel Weijtmans
Gerard Wijnans
Cas Willems
Paul van der Zanden
Julian van der Zanden
Hans Zwerts

27-10-2014
C1
MB2
B 1, C 3
E4
MC2
A1
A2
F4
MC1
B 1, C 3, MD
MB2
MB1
F1
MB1
MC2
F1
C1
C2
MC1
D1
F4
F2
MB1
E3
MD
D2
E3
C1
A 1, E 2
D2
C 3, MC1
B2
D2
D1
D2
Mini 1
MB2
MD
MB1
MB1
A2
D3
E1
D1
F2
D1
D3
F 3, F 4
D1
C1
E4
D1
B2
F1
B3
A1
B1
E 2, S 5
C1
D1
A2
F3
E2
B3
C1
A1
Mini 1
MC1
D1
D2
F3
B3
C 2, E 2
C2
E4
E1

