
JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE VV NIEUWERKERK  2021 - 2022 

Het voetbalseizoen 2021-2022 was weer een weergave van de bloeiende en succesvolle 

jeugdafdeling van vv Nieuwerkerk. Wel hadden we nog te maken met verschillende 

Coronamaatregelen in het najaar en in de winter. Dat bracht onder andere met zich mee dat de 

kantines en kleedkamers een periode gesloten zijn geweest. Gelukkig heeft iedereen redelijk 

door kunnen trainen en voetballen in deze periode. Dit in tegenstelling tot het seizoen ervoor. 

Met 80 jeugdteams namen we deel aan de competitie, een vergelijkbare hoeveelheid ten 

opzichte van het jaar ervoor. Daarnaast hebben we een wachtlijst bij de jeugd, vooral voor de 

pupillen. De jeugdafdeling groeit niet meer maar zit tegen haar maximale grootte aan. We  

proberen zo min mogelijk nieuwe leden teleur te stellen, alhoewel dit steeds lastiger begint te 

worden. Ook het meisjesvoetbal groeit en dat vinden we bij de jeugd een goede zaak. Net 

zoals we een enthousiaste groep junioren G-voetballers hebben die met veel plezier trainen. In 

het trainingsschema is het dringen. 

Als vv Nieuwerkerk streven we ernaar om een veilig sportklimaat te hebben. In het seizoen 

2021-2022 zijn weer veel nieuwe vrijwilligers bij de jeugd bij vv Nieuwerkerk gescreend door 

middel van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

Afgelopen seizoen is de scheidsrechterscommissie weer nieuw leven ingeblazen met 2 

jeugdige voorzitters: Thijs de Jong en Robin Burgmans. Er is een scheidsrechterscursus 

georganiseerd waar 6 scheidsrechters hun diploma hebben gehaald. Het aantal scheidsrechters 

is nog steeds te weinig en ieder weekend lopen we de kans dat er onvoldoende scheidsrechters 

zijn voor alle thuiswedstrijden. Dit seizoen ging het bijna alle weekenden net goed, maar wel 

geregeld met kunst en vliegwerk en het dubbel fluiten van wedstrijden. Er is dit seizoen ook 

veel moeite gestopt in het opzetten en het begeleiden van de huidige scheidsrechters. Er is een 

feedback formulier ontwikkeld en er zijn scheidsrechters gevonden die beginnende 

scheidsrechters willen begeleiden. We zijn zuinig zijn op onze scheidsrechters, maar toch 

loopt het aantal actieve scheidsrechters nog erg snel terug. 

Afgelopen seizoen waren er helaas weer incidenten tijdens en rondom wedstrijden. Veel 

incidenten bij de jeugd komen van buiten het veld. De KNVB straft zwaar in dit soort 

gevallen. 

De bezetting van de commissiekamer was weer op orde. Op zaterdagmorgen hebben we onze 

ervaren krachten Ed en Corinne waar we niet zonder mee kunnen! Samen met Peter 

Schoneveld en Rob van der Ven liep het hier, ondanks alle wekelijkse hectiek, weer op 

rolletjes. In de middag zijn we gestart met een aantal nieuwe gezichten. Om de belasting 

kleiner te maken hebben we de diensten gesplitst in 2 blokken. Hiermee nemen we ook de 

diensten die eigenlijk door de zaterdagsenioren gedraaid zouden moeten worden over. De 

Commissiekamerleden ontvangen met veel enthousiasme alle teams, leiders en 

scheidsrechters. We moeten ons realiseren dat dit een luxe is, die niet vanzelfsprekend is! 

Jenny Kiontke en Ruta Koolhaas hebben weer hun wekelijkse puzzel gelegd. Het indelen van 

veel teams met scheidsrechters en kleedkamers is een doorlopende bezigheid. Veel hiervan 



gebeurt op de achtergrond en zij zorgden ervoor dat alles weer iedere zaterdag prima was 

ingedeeld en gepland. Voor de  JO8, JO9 en nu ook de JO10 waren er weer 6x6 wedstrijden 

op een kwart veld. Dit geeft veel druk op de kleedkamers, door het grote aantal teams dat 

tegelijkertijd speelt. In niet alle gevallen had een team van Nieuwerkerk een kleedkamer tot 

zijn beschikking. En in veel gevallen moest de kleedkamer worden gedeeld met een ander 

team. 

Dit seizoen heeft de Technische Commissie met de selecties weer een volgende stap gezet in 

het verbeteren van onze jeugdopleiding. De Technische Commissie heeft de lat hoog gelegd 

en heeft een duidelijke visie op waar zij naartoe willen. Er is veel werk verzet dit seizoen en 

naast op technisch gebied is er op organisatorisch vlak veel vooruitgang geboekt. De waren 

zichtbaar doordat veel selectieteams kampioen werden en in een hogere klasse zijn gaan 

spelen. 

Een mooie samenwerking met de selectie en de niet-selectie was de training voor leiders en 

trainers bij de jongste jeugd ‘Alle trainers in de basis’. Deze cursus georganiseerd door de 

KNVB is door 20 trainers van vv Nieuwerkerk uit de pupillenjeugd gevolgd. 

Het grote Den Ouden pupillen toernooi was wederom een succes. Ondanks dat we moeite 

hadden om het toernooi te vullen met teams waren het weer 2 volle zaterdagen met veel 

wedstrijden van de leeftijden JO7 tot en met JO14. 

Daarnaast waren er weer veel activiteiten en gebeurtenissen die het vermelden waard zijn: Het 

Feyenoord Soccer Camp onder leiding van Ed van Beuningen en Ton Bonekamp, Brains 

voetbalworkshop, Sinterklaas Pieten op zaterdagmorgen, De Grote Clubactie (9.000 Euro!), 

Team van de week en de activiteiten met onze pupillen rondom de wedstrijden van Zaterdag 

1, het Kampioenenbal dat na Corona weer in ere is hersteld, en het opzomeren waar de 

Jeugdcommissie altijd aan deelneemt door het inventariseren en opruimen van de materialen.  

Zoals eerder opgemerkt groeien we als vereniging op sommige plekken uit ons jasje. Dit geeft 

pieken waarin we het als commissie erg druk hebben. Mijn grote complimenten gaan dan ook 

uit naar alle jeugdcommissieleden. Het is werkelijk ongelooflijk wat zij allemaal doen voor de 

jeugd en ervoor zorgen dat alle leden iedere week weer veel plezier aan het voetballen 

beleven. Helaas merken we ook dat ouders mondiger en kritischer worden en vaak maatwerk 

verwachten voor hun eigen kind. Door de omvang van de vereniging en de schaarste aan 

middelen kan dit niet en moeten er keuzes worden gemaakt. Gelukkig krijgen we ook heel 

veel complimenten van ouders en spelers die iedere week weer met veel plezier hun 

wedstrijden spelen. En daarom ben ik echt trots op onze commissie! 

Als Jeugdcommissie groeien we mee met vv Nieuwerkerk. Dit seizoen richten we de 

Jeugdcommissie iets anders in. Bij de junioren gaan we werken met coördinatoren per 

leeftijdsgroep. We zoeken hierbij naar ouders die dicht op de groep staan en deze groep goed 

kennen. Dit alles onder leiding van de huidige coördinator Pascal Bek. Er zijn dan ook 

verschillende vacatures in onze commissie. Onze vereniging kan niet zonder vrijwilligers! 

Vele handen maken het werk licht en daardoor nog leuker. Heb je interesse om ons te 

ondersteunen dan hoor ik dat graag! 



Hein de Jong, Jeugdvoorzitter 

Jeugdcommissie seizoen 2021 – 2022 

Jeugdvoorzitter: Hein de Jong 

Wedstrijdsecretaris junioren : Jenny Kiontke 

Wedstrijdsecretaris pupillen :  Ruta Koolhaas 

Coördinator JO6 en JO7 (F0 en 5-jarigen): Sandra de Jong 

Coördinatoren JO8, JO9, JO10: Ralph Maassen en Elles van der Ruit 

Coördinatoren JO11 en JO12: Danielle Nederpel en Siebe Beintema 

Coordinator JO13: Pascal Bek 

Coördinator JO14 en JO15: Pascal Bek 

Coordinator JO16 en JO17 : Pascal Bek, Jacqueline van Bergen Bravenboer 

Coordinator JO18 en JO19: Pascal Bek 

Coördinator Meisjes en Dames: Rene de Pee en Ron de Kreij 

Commissiedienst zaterdagochtend : Ed van Beuningen, Corinne Verkuil, Peter Schoneveld, 

Rob van der Ven 

Commissiedienst zaterdagmiddag: Nelly Oosterom, Rachel van Dooijewaard, Ton Verkaik, 

Robin Toscani, Michael Richardson, Sep Pouwels, Minara Borsboom 

JO06 en JO07          

Spelers: 

De J06 en JO7 waren in het seizoen 2021-2022 weer een grote groep. Dit seizoen hadden we 

geen wachtlijst en hebben we alle spelertjes kunnen plaatsen. De belangstelling voor de JO6 

en JO7 kwam pas laat in het seizoen op gang maar blijft ieder jaar per saldo groot. 

 

Maandagmiddag, 5-jarigen (JO6) 

Op maandagmiddag zijn we weer van start gegaan met de 5-jarigen. Dit  onder leiding van 

Wouter van Driel. De groep groeide in de loop van het seizoen uit tot 30 spelertjes die met 

veel plezier hebben getraind. Met hulp van de ouders heeft Wouter er voor de kinderen weer 

een groot feest van gemaakt. Met een gerust hart zijn deze spelertjes dan ook overgedragen 

aan de JO7 groep van Mirella Heuvelman aan het einde van het seizoen. 

 

Sportieve resultaten 

De JO7 aan het einde van het seizoen met meerdere teams deelgenomen aan toernooien. We 

hebben met teams deelgenomen aan ons thuistoernooi, waarin een compleet JO7 toernooi is 

afgewerkt. 

 



Activiteiten: 

Natuurlijk waren er weer Pieten op de zaterdagmorgen. Een grote verrassing voor de spelertjes die 

allemaal een zakje snoep kregen en veel kruid- en pepernoten! Voor de kinderen en ouders een 

doorslaand succes! 

Begeleiding en trainingen: 

De trainingen van de JO7 verliepen uitstekend, mede dankzij de grote inzet van vele ouders in 

de rol van assistent-trainers naast de hoofdtrainster Mirella Heuvelman. Zij zorgen er ieder 

seizoen weer voor dat een groot aantal talentjes wordt afgeleverd aan de JO8. In circuitvorm 

werd vrijwel iedere zaterdag met veel enthousiasme getraind. 

 

Sandra de Jong 

JO6 en JO7 coördinator  

 


