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De jeugdcommissie (JC) bestond het afgelopen jaar uit 4 personen: 
Vienne Fouchier (coördinator A-jeugd) 
Maryse Rasenberg (coördinator B-jeugd.  
Gert-Jan de Graaf/voorzitter (coördinator C-jeugd) 
Maarten Bisschop (coordinator D jeugd)  
 
 
Marieke Bloemendaal heeft dit jaar afscheid genomen van de jeugd-cie en is toegetreden tot de 
senioren-cie. Maarten Bisschop is als nieuw lid toegetreden tot de Jeugd-cie. 
 
 
Het seizoen voor de Jeugd-cie start met het werven van de coaches voor alle breedteteams. Dit doen 
wij door middel van het bellen van de reeds bekende coaches en ouders van jeugdleden waarvan wij 
denken dat zij deze rol zouden kunnen en willen vervullen. De teams die wat lastiger van een coach 
zijn te voorzien (dat zijn er ieder jaar een klein aantal) ondersteunen wij met het opstarten van het 
seizoen. We maken een groepsapp aan met de ouders van de jeugdspelers en we proberen in ieder 
geval een contactpersoon aan te stellen zodat de communicatie met het team tot stand komt. 
 
 
Voor zaterdag 22 augustus hebben we een openingstoernooitje georganiseerd voor alle jeugd-teams, 
om het nieuwe seizoen op een leuke manier te starten, en tevens om de teams met elkaar kennis te 
laten maken. 
 
Op zaterdag 29 augustus hebben wij met een aantal clubs uit de regio oefenwedstrijden georganiseerd 
voor alle jeugd-teams. Deelnemende clubs zijn Hilvarenbeek, Drunen, Oisterwijk en Goirle. 
Het doel hiervan is dat alle teams voor aanvang van de competitie alvast een keer met elkaar heeft 
gespeeld. 
 
Op donderdag 3 september hebben wij de coachavond georganiseerd zodat alle jeugd-coaches 
voldoende zijn geïnformeerd voordat de competitie start. Op deze avond zijn de volgende 
onderwerpen aan bod gekomen: 
-  nieuwe spelregels 
- regels met betrekking tot het inlenen van spelers uit andere teams 
- cursus scheidsrechters voor alle eerste jaars A spelers 
- zaalhockey competitie 
- algemene info met betrekking tot coaching 
Uiteindelijk hebben wij alle informatie in een digitale coachmap gemaild naar alle coaches. 
 
 
Helaas zijn we dit jaar wederom getroffen door de Corona-crisis en is het seizoen in november helaas 
tot een einde gekomen.   
 
In de carnavalsvakantie hebben wij voor alle jeugdspelers een aantal wedstrijden georganiseerd 
waaraan de jeugd-spelers op individuele, en vrijwillige basis konden deelnemen. We hebben op basis 
van de aanmeldingen 6 teams kunnen samenstellen met daarin jongens en meisjes en alle leeftijden 
gemengd, wat een aantal hele leuke wedstrijden heeft opgeleverd.   
 



Naast bovenstaande activiteiten verzorgen wij alle communicatie naar de coaches en trainers van de 
jeugdteams. Wij zijn voor hen een aanspreekpunt indien zij vragen of problemen hebben. Iedereen 
binnen de commissie is op die wijze verantwoordelijk voor een bepaald lijn. 
 
De kosten van de Jeugdcommissie zijn binnen de begroting gebleven.  
  
Jeugdcommissie  
Gert-Jan de Graaf 

1/1  


