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Afgelopen seizoen was weer een seizoen zoals we dit min of 
meer gewend waren voor corona. De corona-epidemie was bijna 
achter de rug en we konden gewoon weer langs de lijn onze 
kinderen aanmoedigen bij hun wedstrijden. De competities zijn 
gestart en de jeugd heeft heerlijk gevoetbald. 
 
In de herfstvakantie vond de eerste jeugdactiviteit plaats voor 
de JO8 tot en met JO12: ‘De trainen als een Zondag 1 speler 
trainingsdag’. Een mooie sportieve dag die werd afgetrapt door 
Cesco Agterberg die de jonge spelers voorhield dat je lekker 
moet trainen om heerlijk in je vel te zitten. Vervolgens kreeg de 
jeugd training van een paar enthousiaste Zondag 1 spelers  
waaronder Steve van Kesteren. Hoe gaaf is dat! Dit wordt een 
traditie, want de voorbereidingen voor deze zelfde 
herfstactiviteit is alweer in volle gang.  
 
Een andere activiteit die heeft plaatsgevonden is het Westlands 
Sportfestival dit voorjaar in het centrum van Naaldwijk. 
Westlandia had een mooie Panna-kooi waar de jonge kinderen 
konden kennismaken met het voetballen om te kijken of zij het 
spelletje ook net zo leuk vinden als onze jeugdleden. 
 
Toernooien 
Op 2e Paasdag heeft het WK Selectie toernooi weer 
plaatsgevonden. Zo’n beetje alle eerste selecties mogen zich 
een jaar lang Westlands Kampioen noemen.  
Op 4 juni heeft voor het eerst het WK Breedte teams toernooi 
plaatsgevonden. Dit toernooi stond al 2 jaar in de steigers, maar 
vanwege corona werd het tot 2 keer toe uitgesteld. Westlandia 
was gastheer voor het WK JO11/JO12 breedte teams toernooi. 
Onze JO15-2 kwam met de Westlandse kampioensbeker vanuit 
Hoek van Holland naar huis. 
 
Grote Clubactie 
De JO8-2 en de JO11-1 hadden dit seizoen de meeste loten 
verkocht en als beloning voor deze mooie prestatie waren deze 
teams uitgenodigd om op zondag 24 april de wedstrijd ADO Den 
Haag tegen Jong Utrecht te bezoeken. Ze hebben een leuke 
middag gehad en dit is zeker een stimulans om dit nieuwe 
seizoen weer voor de meest verkochte loten te gaan. 
 



Aan het einde van het seizoen was onze Jubileumweek. Een 
week vol met gave activiteiten en ook voor de jeugd. Op 
zaterdagochtend 25 juni hebben diverse uitdagende sport- 
en spelactiviteiten voor de gehele jeugdafdeling 
plaatsgevonden. De totale jeugdafdeling zowel jongens en 
meisjes waren uitgenodigd en was in 3 grote groepen verdeeld. 
Deze groepen konden deze dag onder begeleiding van deskundige 
instructeurs een bootcamp clinic en Panna knockout volgen. 
Daarbij zijn specialisten benaderd voor een Freestyle voetbal en 
Freestyle basketbal.  
 
Aan het einde van het seizoen hebben wij het gezelschap 
trainers voor de JO7 (de 4 x 4) in het zonnetje gezet, Peter 
Behrtel, Charles Jungschlager, Henny van der Knaap, Piet Kleijn 
en Koos Borsje. Een mooie lange periode (vanaf 2004!) hebben 
deze trainers op woensdagmiddag de jeugd van 6 jaar met veel 
enthousiasme en energie getraind. Respect en dank hiervoor! 
Deze zomer hebben wij ook afscheid genomen van Hoofd Jeugd 
Opleiding Stefan Alberts. Onder zijn bezielende leiding en 
natuurlijk in samenwerking met de TC en alle trainers is er in al 
die jaren een uitstekend fundament neergezet waar opvolger 
Pieter Jongmans op verder kan bouwen. Veel dank hiervoor! 
 
Achter de schermen is dit seizoen hard gewerkt om voor komend 
seizoen de breedte teams nog beter te faciliteren in het geven 
van kwalitatief goede trainingen. Er is gesproken, 
gebrainstormd, nagedacht en informatie bij huidige trainers 
opgehaald. Dit heeft geresulteerd in de situatie dat voor de 
onderbouw 2 trainingen per week worden verzorgd voor de 
breedte teams. Dit in samenwerking met ROC Mondriaan, de 
nieuwe Hoofd Jeugd Opleiding Pieter Jongmans en de nieuwe 
technisch coördinator breedte teams Mats van der Meer.  
Voor de bovenbouw bieden wij vanuit de vereniging vanaf dit 
seizoen voor de breedte teams JO13 tot en met de JO15 ook 
trainingen aan. We hebben hiermee een enorme 
professionaliseringsslag voor de jeugdafdeling gerealiseerd. Wij 
zijn er nog niet volledig, maar we maken iedere keer weer een 
stap. 
 
 
 
 



De JeugdCommissie bestaat uit jeugdcoördinatoren (ook wel 
wedstrijdsecretarissen genoemd) die ervoor zorgen dat de jeugd 
naar hartenlust kan voetballen. Zij zorgen ervoor dat alles reilt 
en zeilt binnen de klassen waar zij verantwoordelijk voor zijn. In 
juni heeft Lars van Marrewijk aangegeven een generieke rol in 
de JeugdCommissie te willen vervullen. Hij zal diverse projecten 
oppakken. Deze zomer heeft Ruby van Doorn enthousiast 
gereageerd om toe te treden tot de JeugdCommissie. Zij is 
inmiddels al aardig ingewerkt en is verantwoordelijk voor de JO8 
tot en met de JO10 klassen. Suzanne Klijn-van Soest is 
doorgeschoven als jeugdcoördinator naar de JO13 t/m JO15 
klasse.  
 
Binnen de JeugdCommissie zijn we nog op zoek naar een 
jeugdcoördinator voor de allerjongste jeugd, de JO6 (4/5 
jarigen) en JO7 (4x4). Tot slot zijn wij ook nog op zoek naar een 
jeugdcoördinator voor de JO11 en JO12 klasse. 
Mocht je interesse hebben of wil je meer weten wat de rol van 
jeugdcoördinator inhoudt, neem dan even contact op met  
Wim Verschoor (06-18397105).  
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