JAARVERSLAG JEUGD 2020 – 2021
We dachten dat de corona-epidemie achter ons lag bij de start van dit seizoen.
Niets was minder waar. De jeugd heeft competitiewedstrijden gespeeld vanaf
het begin van het seizoen tot slechts half oktober. Het moment dat er een
tweede golf aankwam met een gedeeltelijke lockdown. We hebben direct
gekeken wat er nog wel mogelijk was op voetbalgebied. De jongere jeugd tot
en met JO12 mochten gelukkig nog wel onderlinge wedstrijden op ons eigen
park spelen. Vanaf half oktober tot ver in het voorjaar zijn er wekelijks
onderlinge wedstrijden gespeeld tussen de diverse jeugdteams. De jeugd
heeft in ieder geval heerlijk gevoetbald in onderlinge wedstrijdjes met een
glimlach op het gezicht. Helaas konden de ouders geen getuige zijn van de
voetbalontwikkelingen van zoon of dochter. De ouders mochten vanwege de
corona maatregelen niet het park op.
Voor de oudere jeugd is het nog meer een lastig seizoen geweest. Zij
mochten alleen trainen met inachtneming van de 1,5 meter maatregel en geen
onderlinge wedstrijden spelen. Heel erg jammer, niet alleen voor de spelers,
maar ook voor de trainers. Hoe kun je nu interessante trainingen organiseren,
waarbij je geen duels mag spelen. Eigenlijk onbegonnen werk. In het voorjaar
van 2021 kwam er gelukkig een aantal versoepelingen.
Via deze plek willen wij overigens aan alle jeugdtrainers en –begeleiders
onze dank uitspreken voor de creatieve wijze waarop zij met deze
maatregelen zijn omgesprongen en steeds hun uiterste best hebben gedaan
om trainingen en oefenwedstrijden voor de jeugd uitdagend en aantrekkelijk
te houden. Zij hebben in deze tweede coronaperiode gezorgd voor een
uitlaadklep voor onze jongens en meiden, een uitraasmoment waaraan zij
door gebrek aan andere prikkels veel behoefte hadden. Extra dank daarbij aan
de trainers en begeleiders die zich bereid hebben getoond om in deze
financieel onzekere tijd geheel of gedeeltelijk van hun vergoeding af te zien.
Is er dan helemaal niets aan activiteiten te melden? Toch wel.
Zo heeft de jeugd van de onderbouw meegedaan aan het NK Shoot-out. De
shoot-out is een alternatief voor de strafschop waarbij de speler 1 op 1 met
een keeper gaat en probeert te scoren. Ieder jeugdteam van JO8 tot en met
JO12 heeft een speler afgevaardigd en tijdens de Westlandia finaleronde eind
mei werd bepaald welke beste 5 shoot-out spelers per leeftijdsklasse naar de
landelijke finale in Zeist mochten. Op zondag 20 juni hebben deze 5
Westlandia jeugdspelers een hele leuke dag gehad.

Vanwege de versoepelingen mocht er ook weer tegen andere verenigingen
gevoetbald worden. Er werden zowaar in juni nog wedstrijden georganiseerd
in de regio: de KNVB Regiocup. Westlandia jeugdteams hebben hier ook
enthousiast aan mee gedaan. Aan het einde van het seizoen is er nog één
weekend geweest, waarbij de ouders weer langs de lijn mochten staan. Het
was wel apart om elkaar weer na lange tijd te zien en te ontmoeten. Het was
bijna als vanouds, nog wel wat onwennig. Op welke afstand kunnen en
mogen we met elkaar praten?
Iedereen kan zich dit nog wel herinneren. Maar erg leuk om toch nog je zoon
of dochter tijdens dit weekend te mogen zien voetballen.
Andere activiteiten waren het toernooi om de Corona Cup voor selectieteams
en de Corona League voor breedteteams. Daarnaast heeft de voetbalschool
een gedaantewisseling ondergaan. Deze wordt sinds dit jaar verzorgd door
Football Academy X, de voetbalschool van techniektrainer Paul Janssen. Op
zondagochtenden verbeteren gemotiveerde jeugdleden t/m JO14 hun techniek
en coördinatie met behulp van veel enthousiasme en innovatieve materialen,
zoals elektronische pilonnen, Smart Goals, een tijdmetingssysteem en
schotkrachtmeters.
Als Jeugdcommissie willen wij de trainers zo goed mogelijk faciliteren in het
geven van kwalitatief goede trainingen. In ons vorige jaarverslag schreven
wij dat wij weer een groep van 13 ouders en 2 jeugdleden de Train-de-trainer
trainingen o.l.v. Stefan Alberts gegeven hebben. Deze enthousiaste groep
trainers staat wekelijks op het veld om de trainingen voor onze breedte teams
te verzorgen. Vanwege de coronamaatregelen was de feestelijke uitreiking al
twee keer uitgesteld. Uiteindelijk hebben wij deze groep trainers op 12 juni in
het zonnetje gezet. Zij hebben op 12 juni het officiële KNVB certificaat voor
JVTC (Jeugd Voetbal Trainer Coach) ontvangen uit handen van Stefan
Alberts.
De JeugdCommissie bestaat uit jeugdcoördinatoren (ook wel
wedstrijdsecretarissen genoemd) die ervoor zorgen dat de jeugd naar
hartenlust kan voetballen. Zij zorgen er voor dat alles reilt en zeilt binnen de
klasse waar zij verantwoordelijk voor zijn. Deze zomer heeft Suzanne Klijnvan Soest enthousiast gereageerd op onze vraag 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.
Daarnaast was Arjan van Schie als jeugdcoördinator verantwoordelijk voor de
JO13 t/m JO15. Hij is 9 jaar enthousiast en met succes jeugdcoördinator geweest
en had al enige tijd geleden aangegeven het stokje te willen overdragen. De
coronamaatregelen zijn er debet aan geweest dat we nog een vacante positie
hebben voor deze functie. We konden namelijk geen ouders aanspreken langs de
lijn, aangezien er geen ouders langs de lijn mochten zijn.

Tot slot zijn we ook nog op zoek naar een jeugdcoördinator voor de allerjongste
jeugd, de JO6 (4/5 jarigen) en JO7 (4x4). 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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