
Jaarverslag Jeugdcommissie 2022 

 
Mij is gevraagd een jaarverslag te schrijven vanuit de jeugdcommissie. 

Dit is natuurlijk wel een belangrijk onderdeel van een commissie, maar helaas is onze commissie 
op bepaalde vlakken slapende. Er zijn geen bijeenkomsten meer geweest sinds 2019 en het 
contact binnen de leden gaat via de appgroep. Actiefste lid is ondertekende en Monique heeft 
afgelopen crosswedstrijden op zich genomen. Op dit moment worden voornamelijk lopende 
zaken via de mail bijgehouden zoals het beantwoorden van mails betreffende proeftrainingen, 
welkom heten van nieuwe jeugdleden, informeren en inschrijven van wedstrijden. Mede door 
de beperkingen van afgelopen jaar hebben er buiten de pietentraining geen activiteiten plaats 
gevonden. 

 

Gelukkig hebben ondanks alles, regelmatig (soms wekelijks) aanvragen voor proeftrainingen en 
nieuw jeugdleden mogen begroeten. 

 
Pupillencompetitie 

Afgelopen competitie hebben er 45 pupillen meegedaan in totaal 9 ploegen. Helaas hadden zich 
dit jaar geen individuele of ploegen geplaatst voor de finale.  

 
CD Competitie 

We hebben een Meisjes D, Jongens D en Jongens C ploeg ingeschreven. 

Afgelopen jaar was het voor het eerst dat er een A,B,C en D-finale werd gehouden voor de 48 
hoogst geplaatste teams. 

Voor ons betekende dit dat wij met zowel de Meisjes (29e ) als de Jongens D (25e) richting 

Emmeloord afreisde voor een regenachtige C-finale. 

De meiden werden 4e en de jongens 6e in deze finale. 

 

U20-U18 Competitie: 

De vroegere AB-competitie waar aparte A en B-teams waren zijn nu samengevoegd tot 1 

competitie. Voor Hollandia hebben wij in beide categorieën een ploeg opgesteld. 

 De meiden zijn als 23e geëindigd en de jongens 28e. 

 
Thuiswedstrijden 

Alle thuiswedstrijden waaronder 1 pupillencompetitie konden met veel hulp van juryleden 

en ouders van jeugdleden doorgang vinden. Waarvoor onze grote dank. 

 
Sociale activiteiten 

Door de beperkingen die afgelopen jaar nog van kracht waren, hebben wij geen activiteiten 
georganiseerd. Wel hebben wij rond de week van 5 december een training georganiseerd in 
het teken van 5 december. Deze hebben wij afgesloten met een kleine traktatie. 

De wens is zeker om aankomend jaar meer sociale activiteiten te organiseren. 

 
Jacqueline Tuil namens de Jeugdcommissie. 


