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Inleiding 

Aan het einde van seizoen 2016-2017 kunnen we weer terugkijken op een geslaagd voetbaljaar. 
Alle teams hebben met veel plezier hun wedstrijden gespeeld, elk op hun eigen niveau. Het aantal 

jeugdleden blijft redelijk constant, dit seizoen namen 21 teams onder de vlag van Rolder Boys deel 
aan de verschillende KNVB-competities. Ook werd er dit seizoen weer samengewerkt met SGO en 

SVDB. Binnen deze samenwerking, daterend van seizoen 1988-1989, is het mogelijk dat 35 

jeugdspelers van deze beide verenigingen in Rolder Boys teams hun wedstrijden spelen, terwijl zij lid 
kunnen blijven van hun eigen vereniging waardoor de leefbaarheid in stand kan worden gehouden.  

Waar we vorig seizoen nog constateerden dat de trainingscapaciteit en de slechte conditie van het 

trainingsveld ons zorgen baarden, werd er dit seizoen in oktober een kunstgrasveld opgeleverd. 

Daar zijn we erg blij mee, omdat we hierdoor ook kunnen trainen en wedstrijden kunnen spelen bij 
mindere weersomstandigheden, maar ook dat er daardoor langer doorgetraind en -gespeeld kan 

worden (zowel in de zomer als de winter). Verschillende teams trainden tijdens de aanleg in Grolloo. 

Voor het tweede jaar op rij was de Rabobank Assen en Noord-Drenthe hoofdsponsor van de 

jeugdafdeling van Rolder Boys. De jeugdteams in de onder-11 en onder-9-leeftijd spelen in 
wedstrijdkleding van de Rabobank, daarnaast zijn alle jeugdleiders voorzien van een warme Rabojas 

waarin zij als leider van de Rolder Boys jeugd herkenbaar zijn. Daarnaast is de Rabobank sponsor 
van de jaarlijkse penaltybokaal voor Jeugd Onder 13 en Meisjes Onder 15. Verschillende teams 

hebben een eigen kledingsponsor. De jeugd is ontzettend blij met deze vorm van sponsoring en 

namens hen willen wij alle sponsoren ook hier bedanken voor hun bijdrage aan het jeugdvoetbal. 

Om beter aan te sluiten bij de internationale leeftijdscategorieën heeft de KNVB per seizoen 
2016-2017 de naamgeving van de jeugdteams aangepast. Zo werden de A-junioren Jeugd Onder 

[JO]19, de B-junioren JO17, de C-junioren JO15, de D-pupillen JO13, de E-pupillen JO11 en de F-

pupillen JO9. Voor iedereen een grote verandering, vooruitlopend op het invoeren van 
geboortejaarcompetities die bijvoorbeeld ook JO10, JO8 of JO7 mogelijk te maken. Meisjesteams 

worden aangeduid met de letters MO, gevolgd door de leeftijd. Bij de jongste jeugd is er voorbereid 
op aanpassingen in de spelregels per volgend seizoen om het voetbal aantrekkelijker te maken. 

Rolder Boys voert een actief beleid om de voetballende jeugd aan zich te binden. Het uiteindelijk 
doel van de jeugdopleiding is dat de voetballers bij de vereniging betrokken zijn en blijven en 

uiteindelijk doorstromen richting één van de seniorenteams. Een goede opleiding en goede 
begeleiding zijn dan essentieel. Afgelopen seizoen is het weer gelukt om ieder team te voorzien van 

een eigen trainer en vaste begeleider(s). Dit is erg belangrijk voor de organisatie en continuïteit van 

het team. Wel merkt de Jeugdcommissie dat het lastig blijft om met name de ouders van de 
oudere jeugdleden te motiveren tot structureel vrijwilligerswerk zoals het leiderschap. We blijven in 

de toekomst zoeken naar mogelijkheden om dit probleem op een juiste manier aan te pakken. 

In dit jaarverslag wordt teruggekeken op het afgelopen seizoen: de hoogtepunten, de verschillende 

teams, de organisatie en allerlei activiteiten. Veel leesplezier! 
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Jeugdbeleid 

Voetbalvereniging Rolder Boys werkt volgens het jeugdbeleidsplan en het technisch jeugdplan. Het 
jeugdbeleidsplan is vooral een praktisch plan waar het algemene organisatorische deel van de 

jeugdopleiding beschreven is. Het technisch jeugdplan is een duidelijke visie op het jeugdvoetbal bij 
onze vereniging. Beide plannen vormen de basis voor het jeugdbeleid. Op basis van een gericht 

technisch programma en een daarop afgestemde goede organisatie wordt getracht het niveau van 

het jeugdvoetbal ieder jaar te verhogen. De vereniging Rolder Boys zal, gezien het aantal 
jeugdleden, altijd afhankelijk blijven van voetballichtingen met meer talenten. Talenten die Rolder 

Boys graag voor de vereniging wil behouden. Het lukt steeds beter om deze spelers aan ons te 
binden ondanks dat er betaald voetbalorganisaties, maar ook de grotere clubs in de directe 

omgeving, op zoek zijn naar deze talenten. Als deze talenten toch vertrekken, dan gaat dit in goed 

overleg met de Jeugdcommissie en Voetbaltechnische Commissie van Rolder Boys. Dit is onzes 
inziens ook de manier, want alleen dan willen oud-spelers later weer voor onze vereniging komen 

spelen. In de huidige eerste selectie, maar ook bij de jeugd zijn daar voorbeelden van te vinden. 

Organisatie 
De Jeugdcommissie van Rolder Boys is belast met de uitvoering van het Jeugdbeleidsplan en heeft 
verschillende taken. Het afgelopen seizoen is dit takenpakket geëvalueerd en in goed overleg met 

het bestuur en de Voetbaltechnische Commissie zijn er een aantal taken aangepast en 

verduidelijkt. Dit draagt bij aan een goede samenwerking tussen de commissies en daarmee aan 
een beter functionerende jeugdopleiding, zodat we deze naar een nog hoger plan kunnen tillen. 

De taken waarmee de Jeugdcommissie belast is zijn: 

‣ Het jaarlijks opstellen van een jaarplan, aansluitend op het meerjarenbeleid en de daarin 

genoemde doelstellingen voor de jeugd van de vereniging; 

‣ Eerste aanspreekpunt voor ouders per leeftijdscategorie, waarbij zo nodig wordt doorverwezen 

naar andere commissies/functionarissen binnen de vereniging; 

‣ Het aanstellen van en contact onderhouden met leiders; 

‣ De zorg voor een goed verloop van het zaalvoetbal; 

‣ Het organiseren van activiteiten om jeugd betrokken te houden bij de vereniging, waaronder het 
oliebollentoernooi, de voetbalkoning en de penaltybokaal; 

‣ Het bewaken van de organisatie van activiteiten per team in samenspraak met trainers & leiders; 

‣ Het verzorgen van externe contacten, zoals binnen het Samenwerkingsverband Jeugdvoetbal 

voormalige gemeente Rolde, met de Jan Thiesschool en andere instanties die van belang zijn 

voor het jeugdvoetbal (waaronder de KNVB); 

‣ Het leveren van input voor teamindelingen per leeftijdscategorie, zoals beschreven in het 

voetbaltechnisch beleidsplan; 

‣ Het zorgen voor een goed organisatorisch verloop van wedstrijddagen (bestuurslid van dienst, 

scheidsrechters, etc.); 

‣ Aandacht hebben voor lief en leed binnen de jeugdafdeling (jeugdspelers, leiders en eventueel 
ouders van jeugdspelers). 
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De Jeugdcommissie werkt als een hecht team en vergadert één keer per twee weken op de 
woensdagavond. De commissie was in het seizoen 2016-2017 als volgt samengesteld: 

‣ Dino Kubat, bestuurslid Jeugdzaken en voorzitter Jeugdcommissie 

‣ Esther Warringa-Floor, secretaris Jeugdcommissie 

‣ Jeroen Bouma, wedstrijdsecretaris jeugd 

‣ Hanneke van der Dussen, aanspreekpunt Jeugd Onder 19/17 

‣ Henriëtte Boerma, aanspreekpunt Jeugd Onder 15 

‣ Jeroen Prummel, aanspreekpunt Jeugd Onder 13 

‣ Alex Hindriks, aanspreekpunt Jeugd Onder 11 

‣ Jeroen Nijmeijer, aanspreekpunt Jeugd Onder 9 

De voorzitter van de Jeugdcommissie is de vertegenwoordiger van de commissie in het bestuur en 

draagt zorg voor uitwisseling van informatie. Daarnaast vindt twee keer per jaar een Bestuurlijk 

Overleg plaats, waarin de voltallige commissie overlegt met het dagelijks bestuur over het 
meerjarenbeleid en soms over actuele zaken.  

De secretaris van de Jeugdcommissie draagt zorg voor het administratieve gedeelte van de jeugd, 

de wedstrijdsecretaris onderhoudt de contacten met de KNVB en zorgt voor de wedstrijdplanning. 

De aanspreekpunten zijn eerste contactpunt voor ouders per leeftijdscategorie. Zij verwijzen zo 
nodig door naar andere commissies/functionarissen binnen de vereniging 

Een belangrijke taak van de Jeugdcommissie is het vinden van voldoende vrijwilligers voor de 

begeleiding van jeugdvoetballers. Dit vraagt veel energie maar als het goed lukt geeft dat uiteraard 

ook weer energie. Het is niet altijd eenvoudig om ouders te vinden die zich voor langere periode 
willen binden aan een club. Hier gaat de Jeugdcommissie in de toekomst verder mee aan de slag. 

Jeugdtrainers 
De vereniging streeft naar een team van goed opgeleide trainers en bij voorkeur uit de eigen 

gelederen. Elk team wordt in principe getraind door een gediplomeerde trainer. Natuurlijk proberen 
we het niveau van onze trainers steeds te verbeteren. Dit doen we onder andere door alle kennis 

met elkaar te delen en van elkaar te willen leren. De jeugdcoördinator organiseert hiervoor 

specifieke avonden voor alle jeugdtrainers. Tijdens deze bijeenkomsten worden voetbaltechnische 
zaken besproken zoals oefenstof, knelpunten binnen de selecties maar wordt ook de trainingsstof 

van de trainers afgestemd op de visie van de vereniging (Voetbaltechnisch Beleidsplan en 
Technisch Jeugdplan). Er werd afgelopen seizoen ook een bijeenkomst voor trainers en begeleiders 

georganiseerd.  

Het hebben van enthousiaste, goed opgeleide trainers is zoals beschreven een belangrijke 

verenigingsdoelstelling, omdat dit bijdraagt aan het vergroten van het voetbalplezier van de spelers. 
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Ook afgelopen seizoen hebben er weer verschillende jeugdtrainers aan een trainerscursus 
deelgenomen. De vereniging is er trots op dat elk team van een gediplomeerde trainer voorzien is. 

Daarnaast hebben we als Rolder Boys de kwalificatie “erkend leerbedrijf”, waardoor onze 
jeugdtrainers en -spelers hun schoolstage bij de vereniging kunnen doen. 

Aantal jeugdteams 
Afgelopen seizoen werden er 20 teams ingeschreven voor de najaars- of hele competitie. Rolder 

Boys beschikte over één JO19-team, vier JO17-teams, één MO17-team, drie JO15-teams, één 
MO15-team, twee JO13-teams, vier JO14-teams en vier JO9-teams. In de voorjaarscompetitie 

kwam daar nog één JO9-team bij. 

Meisjesvoetbal 
Het aantal enthousiaste meisjes dat bij Rolder Boys voetbalt blijft constant. In het afgelopen seizoen 

hebben er twee meisjesteams onder de vlag van Rolder Boys aan de competitie deelgenomen. 
Waar het vorig seizoen nog een elftal en een zevental betrof, kon er nu met twee elftallen gestart 

worden. Daarnaast spelen er nog verschillende meisjes in de jongere jeugdteams. De vereniging is 
blij te zien hoe veel plezier de meisjes aan het voetbal beleven. 

Kaboutervoetbal 
Vanaf november werden er weer trainingen voor de 'kabouters' georganiseerd. In deze trainingen 

kunnen kinderen tussen de 2 en 6 jaar spelenderwijs kennismaken met het voetbalspelletje. De 

trainingen werden verzorgd door Arne Wilpshaar (keeper van het eerste elftal) en Jesse Dekens 
(speler van JO17-2). In het afgelopen seizoen trainden de kabouters alleen op eigen terrein: van 

deelname aan de KNVB-minipupillencompetitie werd afgezien. 

Keepertraining 
De keepertraining bij de jeugd werd afgelopen seizoen verzorgd door Marco Wiechers. Hij 
verzorgde wekelijks een training voor onze jeugdige keepers. Deze keepertraining is als zeer 

leerzaam en nuttig ervaren. 

Kampioenen 
Afgelopen seizoen waren er weer verschillende kampioensfeesten te vieren. Rolder Boys JO11-1 

wist zowel in de najaars- als de voorjaarscompetitie kampioen te worden in hun klasse. JO13-1 
werd kampioen in de najaarscompetitie en in de zaalcompetitie. De andere kampioenen waren dit 

seizoen JO13-2 en JO11-4 (najaarscompetitie) en JO9-3 en JO9-4 (voorjaarscompetitie). De 
kampioenselftallen kregen – naast patat en frisdrank – een medaille of kampioensschaal van de 

vereniging. Vanuit de begeleiding van de teams in overleg met de ouders worden er ook eigen 

initiatieven ontplooid door o.a. speciale kampioensshirts te laten drukken. Het kampioensfeest 
wordt steevast afgesloten met een uitgebreide tour op de kar door Rolde. 
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Competitievoetbal 

Jeugd Onder 19 

‣ Rolder Boys JO19-1 werd getraind door Swawek Andrzejewski en gecoacht door Marco 

Wiechers. JO19-1 kwam uit in de hoofdklasse P, waarin men met 21 punten uit 22 wedstrijden 
als negende eindigde (34 doelpunten voor 55 doelpunten tegen). 

Jeugd Onder 17 

‣ Rolder Boys JO17-1 werd getraind en begeleid door Franky Klunder en Lars Uineken. JO17-1 

kwam uit in de eerste klasse 31, waarin men met 36 punten uit 20 wedstrijden als vierde 
eindigde (37 doelpunten voor 36 doelpunten tegen). JO17-1 heeft twee rondes in de 

nacompetitie succesvol afgesloten en mocht daardoor op het terrein van Asser Boys een 

beslissingswedstrijd spelen tegen GVAV-Rapiditas JO17-2 om promotie naar de hoofdklasse. 
Onder toeziend oog van vele Rolder Boys supporters werden de meisjes derde in de 

bekerfinalepoule, bij Rolder Boys JO17 zat het venijn van de wedstrijd in de staart en ging de 
wedstrijd laat verloren. Daardoor speelt JO17-1 ook komend seizoen eerste klasse. 

‣ Rolder Boys JO17-2 werd getraind door Jeroen Knol en begeleid door Martin Ratering. JO17-2 

kwam uit in de tweede klasse 14, waarin men met 18 punten uit 20 wedstrijden als negende 
eindigde (60 doelpunten voor 87 doelpunten tegen). 

‣ Rolder Boys JO17-3 werd getraind door Franky Klunder en Lars Uineken en door diverse ouder 
begeleid. JO17-3 kwam uit in de tweede klasse 13, waarin men met 16 punten uit 20 

wedstrijden als tiende eindigde (41 doelpunten voor 69 doelpunten tegen). 

‣ Rolder Boys JO17-4 werd getraind door Jasper Kroon en begeleid door Albert Boer. In de 
najaarscompetitie (derde klasse 02) eindigde men als vijfde met 4 punten uit 5 wedstrijden (10 

doelpunten voor en 29 doelpunten tegen). JO17-4 kwam in de voorjaarscompetitie uit in de 
derde klasse 03, waarin men met 11 punten uit 12 wedstrijden als zevende eindigde (33 

doelpunten voor 63 doelpunten tegen). 

‣ Rolder Boys MO17-1 werd getraind door Rick Buring en begeleid door Allard Venekamp. MO17-1 
kwam in het najaar uit in de eerste klasse 21, waarin de meiden met 7 punten uit 5 wedstrijden 

als derde eindigden (14 doelpunten voor 11 doelpunten tegen). In het voorjaar werd er in de 
eerste klasse 06 gespeeld en werden er in 11 wedstrijden 25 punten verzameld (de meisjes 

scoorden 19 keer en kregen 11 doelpunten tegen). 

Jeugd Onder 15 

‣ Rolder Boys JO15-1 werd getraind door Max de Vries en begeleid door Ronald Zwart. JO15-1 
kwam uit in de eerste klasse 31, waarin men met 42 punten uit 22 wedstrijden als vijfde eindigde 

(51 doelpunten voor 23 doelpunten tegen). 

‣ Rolder Boys JO15-2 werd getraind door Luuk Kimbal en begeleid door Peter Mekkes. In de 
najaarscompetitie (tweede klasse 01) eindigde men als elfde met één punt uit 11 wedstrijden 

(14 doelpunten voor en 84 doelpunten tegen). JO15-2 kwam in de voorjaarscompetitie uit in de 
derde klasse 27, waarin men met 5 punten uit 10 wedstrijden als vijfde eindigde (23 doelpunten 

voor 32 doelpunten tegen). 
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‣ Rolder Boys JO15-3 werd getraind door Jorian Roelink en begeleid door Mark Dubbelboer. In de 
najaarscompetitie (derde klasse 17) eindigde men als tiende met één punt uit 9 wedstrijden (10 

doelpunten voor en 95 doelpunten tegen). In de voorjaarscompetitie kwam JO15-3 uit in de 

vierde klasse 08, waarin men met 8 punten uit 10 wedstrijden als vijfde eindigde (26 doelpunten 
voor 45 doelpunten tegen). 

‣ Rolder Boys MO15-1 werd getraind door Rick Buring en begeleid door Ronald Sipma. MO15-1 
speelde in de najaarscompetitie 7x7 in de eerste klasse 02. Daarin eindigden zij op de derde 

plaats met 19 punten uit 10 wedstrijden (27 doelpunten voor en 14 doelpunten tegen). In het 

voorjaar speelden de meiden in de eerste klasse 4 en wisten zij opnieuw als derde te eindigen. In 
de 10 gespeelde wedstrijden werden er 14 punten binnengehaald, werd er 26 keer gescoord en 

kreeg MO15-1 20 tegendoelpunten. MO15-1 plaatste zich ook voor de bekerfinaledag van de 
KNVB District Noord op Sportpark Meerdijk te Emmen. Daarmee waren zij het enige Drentse 

meisjesteam in die leeftijdscategorie, want in de poule zaten verder De Sweach, Muntendam en 

Oldeholtpade. Een prestatie om trots op te zijn! 

Jeugd Onder 13 

‣ Rolder Boys JO13-1 werd getraind door Robin Seefat en begeleid door Ruud Stel. JO13-1 werd 

in het najaar kampioen van de tweede klasse 04. Alle acht wedstrijden werden gewonnen, er 

werd 61 keer gescoord en het team kreeg slechts 7 tegendoelpunten. In het voorjaar 
promoveerde JO13-1 naar de eerste klasse 10. 

‣ Rolder Boys JO13-2 werd getraind door Ward Alblas en begeleid door Pieter Gils. In de 
najaarscompetitie (derde klasse 44) werd JO13-2 kampioen. In negen wedstrijden werden 25 

punten verzameld, werd 81 keer gescoord en kreeg JO13-2 10 doelpunten tegen. In de 

voorjaarscompetitie (tweede klasse 19) eindigde JO13-2 op de zesde plaats met 7 punten uit 10 
wedstrijden (27 doelpunten voor en 42 doelpunten tegen). 

Jeugd Onder 11 

‣ Rolder Boys JO11-1 werd getraind door Stijn Wolfkamp en begeleid door Elwin Baris en Ronald 

Kamst. JO11-1 beleefde een succesvol seizoen door zowel in de najaars- als voorjaarscompetitie 
kampioen te worden. In de najaarscompetitie (tweede klasse 12) wist JO11-1 in negen 

wedstrijden 24 punten te verzamelen. Er werd 56 keer gescoord en er werden 16 tegentreffers 
geïncasseerd. In de voorjaarscompetitie (tweede klasse 26) werden in 10 wedstrijden 22 punten 

verzameld. Er werd 31 keer gescoord en JO11-1 kreeg in de voorjaarsreeks 21 doelpunten 

tegen. 

‣ Rolder Boys JO11-2 werd getraind door Jasper Dieden en begeleid door Gerda Westebring. In 

de najaarscompetitie (vierde klasse 28) eindigde men als vijfde met 15 punten uit 9 wedstrijden 
(38 doelpunten voor en 28 doelpunten tegen). In de voorjaarscompetitie (vierde klasse 59) 

eindigde JO11-2 opnieuw op de vijfde plaats, dit keer met 13 punten uit 10 wedstrijden. In de 

voorjaarscompetitie scoorde JO11-2 29 keer en kreeg zij 38 tegendoelpunten. 

‣ Rolder Boys JO11-3 werd getraind door Sander Jansen en begeleid door Marco Wiechers. In de 

najaarscompetitie (vierde klasse 37) eindigde men als tweede met 24 punten uit 9 wedstrijden. 
JO11-3 was verreweg de meest scorende ploeg van de competitie: in de 9 wedstrijden werd er 
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maar liefst 106 keer gescoord, maar kreeg het team ook slechts 6 (!) doelpunten tegen. In de 
voorjaarscompetitie (derde klasse 42) eindigde JO11-3 op de derde plaats met 20 punten uit 10 

wedstrijden (45 doelpunten voor en 21 doelpunten tegen). 

‣ Rolder Boys JO11-4 werd getraind door Bram Brugman en begeleid door Gert-Jan Hingstman 
en Johan Stoffers. JO11-4 werd kampioen in de najaarscompetitie (vijfde klasse 21) met 24 

punten uit 9 wedstrijden (75 doelpunten voor en 13 doelpunten tegen). In de voorjaarscompetitie 
(vierde klasse 56) eindigde JO11-4 op de vierde plaats met 13 punten uit 10 wedstrijden (27 

doelpunten voor en 40 doelpunten tegen). 

Jeugd Onder 9 

Alle F-teams trainen op woensdag met de voetbalschool en daarnaast heeft men nog een training 
met het eigen team op vrijdag. Het is fantastisch om langs de lijn de wedstrijdjes van deze 

categorie te bekijken. Hoewel het plezier in het spelletje voorop staat, wordt met goed opgeleide 

trainers ook geprobeerd om het voetbalniveau zo hoog mogelijk te krijgen.  

‣ Rolder Boys JO9-1 werd getraind door Rutger Sipma en begeleid door Martin Klinkhamer en 
Arjen Tigelaar. In de najaarscompetitie (tweede klasse 22) eindigde men als vijfde met 13 punten 

uit 9 wedstrijden (29 doelpunten voor en 26 doelpunten tegen). In de voorjaarscompetitie 

(tweede klasse 42) eindigde JO9-1 op de zesde plaats met 10 punten uit 10 wedstrijden (31 
doelpunten voor en 33 doelpunten tegen). 

‣ Rolder Boys JO9-2 werd getraind door Raimo Bruinsma en begeleid door Marcel Moerman. In 
de najaarscompetitie (derde klasse 48) eindigde men als zesde met 10 punten uit 9 wedstrijden 

(31 doelpunten voor en 43 doelpunten tegen). In de voorjaarscompetitie (derde klasse 62) 

eindigde JO9-2 op de zesde plaats met 0 punten uit 10 wedstrijden (10 doelpunten voor en 49 
doelpunten tegen). 

‣ Rolder Boys JO9-3 werd getraind door Thomas Dieden en begeleid door Jeroen Nijmeijer. In de 
najaarscompetitie (derde klasse 47) eindigde men als negende met 3 punten uit 9 wedstrijden 

(14 doelpunten voor en 77 doelpunten tegen). In de voorjaarscompetitie (vierde klasse 55) werd 

JO9-3 kampioen met 28 punten uit 10 wedstrijden (93 doelpinten voor en 13 doelpunten tegen). 

‣ Rolder Boys JO9-4 werd getraind door Rik Holtrop en begeleid door Jeroen Petersen. In de 

najaarscompetitie (vierde klasse 10) eindigde men als negende met 3 punten uit 9 wedstrijden 
(6 doelpunten voor en 82 doelpunten tegen). In de voorjaarscompetitie (vierde klasse 56) werd 

JO9-4 kampioen met 21 punten uit 10 wedstrijden (59 doelpunten voor en 34 doelpunten 

tegen). 

‣ Na de winterstop werd een vijfde F-team gevormd, getraind door Jorn Kuik en begeleid door 

Arjan Radix. In de vijfde klasse 18 eindigde JO9-5 op de zesde plaats met 0 punten uit 10 
wedstrijden (12 doelpunten voor en 100 doelpunten tegen). 
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Zaalvoetbal 

Tijdens de winterperiode trainen de pupillen en meisjes in de zaal en de oudere teams op het veld. 
De pupillenteams (JO9 t/m JO13) en meisjes (MO) hebben deelgenomen aan de zaalcompetitie 

van de KNVB. Veel juniorenteams hebben in de winterstop meegedaan aan het 
kerstzaalvoetbaltoernooi van de KNVB, dat gehouden werd aan het einde van 2016 en begin van 

2017. In de winterstop werden er vanuit Rolder Boys ook twee activiteiten in de zaal 

georganiseerd: het traditionele Echte Bakker Pots Oliebollentoernooi werd op 8 januari 2017 
gehouden en ook het evenement ‘Voetbalkoning in de zaal’ stond weer op de februari-agenda.  

JO13-1 won al haar wedstrijden in de zaal en werd zodoende kampioen (15 punten uit 5 

wedstrijden, 44 doelpunten voor en slechts 2 doelpunten tegen). 

Toernooien 
Aan het einde van het seizoen doen de meeste teams van Rolder Boys mee aan één of meerdere 

toernooien. Het deelnemen aan een (meerdaags) toernooi als afsluiting van het seizoen wordt 
vanuit de vereniging gestimuleerd. Sommige teams gaan verder en nemen – in goed overleg – het 

initiatief om in het buitenland een toernooi te bezoeken. Dit jaar gold dat voor JO17-1 en JO17-3. In 
het paasweekend heeft JO17-1 een mooie reis gemaakt en meegedaan aan een voetbaltoernooi in 

de Tsjechische hoofdstad Praag. 13 spelers en 4 begeleiders reisden op Goede Vrijdag af richting 

het oosten. Naast het voetballen was er aandacht voor cultuur en het verkennen van de historische 
stad. Complimenten daarvoor! Rolder Boys JO17-3 nam deel aan een toernooi in Denemarken. 

Activiteiten 
Naast de trainingen en competities organiseert de Jeugdcommissie een groot aantal activiteiten 

voor de jeugdvoetballers. Voorbeelden van dit soort activiteiten zijn de Pupil van de Week, de 
Rabobank Penaltybokaal en het schoen-zetten in December. Daarnaast worden er samen met de 

Voetbaltechnische Commissie en de jeugdtrainers verschillende activiteiten in de zaal 

georganiseerd, zoals het jaarlijkse Echte Bakker Pots Oliebollentoernooi en de Voetbalkoning. 

Pupil van de Week  
Bij elke thuiswedstrijd van het eerste elftal mag een (JO11-)pupil van de week meedoen met de 

voorbereiding van de spelers, via een shoot-out op het doel van de tegenstander schieten en tijdens 

de wedstrijd op de spelersbank zitten. In de rust is er een AA’tje en na afloop patat en krijgt de pupil 
een door de spelers gesignaleerde bal. De Pupil van de Week wordt georganiseerd door Else 

Boelens (planning en interviews) en Henk Zuidberg (begeleiding op de wedstrijddag), waarvoor 
hartelijk dank. 

Rabobank Penaltybokaal 
Voor het tiende jaar op rij werd er in de rust van thuiswedstrijden van ons eerste elftal gespeeld 

om de penaltybokaal voor JO13 en MO15. De hoofdsponsor van onze jeugdafdeling, de Rabobank 
Assen en Noord-Drenthe, was voor het tweede jaar sponsor van deze bokaal. Rick Bouma, Stef 
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Lunsing, Tijn Minks, Pelle van der Vaart en Dennis Veen hadden zich via een voorronde en halve 
finale voor de ‘grote' finale geplaatst. Na een spannende finale mocht Stef Lunsing uit handen van 

Jan-Wim ten Kate van de Rabobank de wisselbeker in ontvangst nemen. Hij mag deze een jaar in 

zijn bezit houden. Dank aan Jeroen Prummel voor de organisatie van deze activiteit. 

Grote Clubactie 

Jaarlijks in september en oktober is de Jeugdcommissie druk met het organiseren van de Grote 

Clubactie. Ook in 2016 werd weer deelgenomen. De totale opbrengst bedroeg dit jaar € 1.045, 

Just de Bos wist de meeste loten te verkopen en werd daarvoor beloond door de Jeugdcommissie. 

Rabobank Indoor Soccer Event 
Zondag 6 november was het zover: Sporting Events en de Rabobank organiseerden een groots 

straatvoetbalevenement in de TT hal. Een mooie eerste stap in de activatie van de sponsoring van 

de Rabobank in Assen en Noord-Drenthe. Alle voetbalverenigingen in de regio die een 
samenwerking hebben met de Rabobank ontvingen een uitnodiging voor het Rabobank Indoor 

Soccer Event. Zodoende was ook de JO-11 van Rolder Boys met 4 teams vertegenwoordigd. Nadat 
het toernooi geopend werd door een freestyler werden alle teams met behulp van een echte DJ 

voorgesteld. Na deze voorstelronde was het tijd om te beginnen met de wedstrijden. Alle 4 teams 

konden flink aan de bak: bij de indeling was namelijk geen rekening gehouden met welke klasse er 
normaal gespeeld wordt. Uiteindelijk lukte het team 3 (JO11-3) en team 4 (JO11-2) om de finale te 

halen en deze winnend af te sluiten. Klasse jongens!! Voor de jongens was het een geweldige dag 
omdat, er naast de wedstrijden ook nog gelegenheid was om te testen hoe hard je kon schieten, de 

spelers zich konden uitleven in de pannakooi en men een potje bubbelvoetbal kon spelen. Rolder 

Boys wil de organisatie ook vanaf deze plaats een compliment geven voor deze geslaagde dag met 
60 teams! 

Schoen zetten en zwartepieten op de training  
Op vrijdag 25 november, tijdens de training van de pupillen, kwamen een aantal zwartepieten op 

bezoek. De kinderen kregen lekkere pepernoten en de pieten konden het niet laten om ook een 
balletje mee te trappen. Na de training van de ging iedereen mee naar de kantine om hun 

(voetbal)schoen te zetten. Na het zingen van een aantal liedjes voor Sinterklaas, vertrokken ze weer 
om andere huizen te bezoeken. De volgende ochtend was elke (voetbal)schoen gevuld met wat 

lekkers. 

Informatieavonden voor ouders van jeugdleden  
Het afgelopen seizoen zijn er om de betrokkenheid van de ouders van jeugdleden bij de vereniging 
en hun voetballende kind te verhogen twee informatieavonden georganiseerd: één over 

sportblessures en één over positief coachen en opgroeien in de Drentse sport.  

Informatieavond Paramedics 
In januari verzorgde stersponsor Paramedics uit Assen in de kantine een voorlichtingsavond voor 
ouders, verzorgers en vrijwilligers. Tijdens de voorlichting werden de deelnemers van uitleg en 
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nuttige informatie over de rol van groei bij jonge sporters voorzien en kregen zij een workshop 
‘enkelverzwikking’. Daarnaast was er volop ruimte voor vragen over het onderwerp kinderen en 

sport. Het was een leerzame avond. 

Informatieavond positief coachen en opgroeien in de Drentse sport  
In juni organiseerden Impuls Welzijn Aa en Hunze en Sport Drenthe in de kantine van Rolder Boys 
een bijeenkomst over positief opgroeien in de Drentse sport. Positief Opgroeien in de Drentse 

Sportvereniging, ofwel POD Sport helpt om positief gedrag bij kinderen te stimuleren en dat 

gewenste positieve klimaat binnen de vereniging te realiseren. Het is een aanpak waarin provincie, 
gemeenten, scholen, jeugd- en jongeren/ buurtwerk, het CJG en zorginstellingen in Drenthe 

samenwerken. Samen met ouders zorgt dit ervoor dat kinderen in een veilige, stimulerende 
omgeving kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Dat kinderen plezier hebben in 

hun sport, zich goed voelen in de groep en ondersteund worden door gekwalificeerde, enthousiaste 

vrijwilligers. Stuk voor stuk onderwerpen die Rolder Boys heel belangrijk vindt. De POD Sport 
aanpak biedt voordelen voor kinderen en hun ouders (meer plezier, gemotiveerder, 

talentontwikkeling, hulp bij eventuele problemen), voor de vereniging (een beter imago, betere sfeer, 
minder uitval van leden, ouders en vrijwilligers zijn meer betrokken) en voor de trainers/ coaches/ 

begeleiders en andere vrijwilligers (meer rust in de groep, betere trainingen, professionele hulp bij 

problemen, korte lijnen). De bijeenkomst was voor iedere geïnteresseerde toegankelijk.  

Afsluiting 

Uit het jaarverslag blijkt dat de jeugdopleiding stevig in haar schoenen staat. Er ligt een duidelijk 
beleid onder en er zijn gelukkig nog steeds voldoende vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan 

de uitvoering ervan, allemaal voor het plezier en de ontwikkeling van onze jeugd. Als vereniging zijn 
we continu op zoek naar verbetering, in onze organisatie en onze aanpak, zodat we zo veel mogelijk 

kinderen voor de voetbalsport enthousiast kunnen maken en houden. 

Het jeugdvoetbal van de Voetbalvereniging Rolder Boys komt tot stand door de grote inzet, de 

betrokkenheid en het enthousiasme van een groot aantal leden en vrijwilligers. De Jeugdcommissie 
is erg gelukkig met de vele vrijwilligers die Rolder Boys kent en de vereniging in al zijn facetten 

draaiende weet te houden. Dit gaat vaak in goede samenwerking en daar zijn we trots op. Wij willen 

iedereen dan ook hartelijk bedanken voor zijn/haar bijdrage in de afgelopen periode. 

Deze inbreng en inzet van velen stemmen ons positief en geven veel vertrouwen voor de toekomst! 

Jeugdcommissie Rolder Boys 

november 2017

Jaarverslag Jeugdcommissie v.v. Rolder Boys, seizoen 2016-2017  11


