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Inleiding 
Aan het einde van seizoen 2017-2018 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 is min of meer gelijk aan vorig seizoen. Dit seizoen werd er weer samengewerkt met 
SGO en SVDB. Binnen deze samenwerking kunnen spelers blijven genieten van hun sport en toch 
lid kunnen blijven van hun eigen vereniging waardoor de leefbaarheid in stand kan worden 
gehouden. We zien weer een grote groep kabouters genieten van het voetbal bij Rolder Boys 
waardoor we de groei van de vereniging in de toekomst kunnen waarborgen. 

Voor het derde jaar op rij was de Rabobank Assen en Noord-Drenthe hoofdsponsor van de 
jeugdafdeling van Rolder Boys. De jeugdteams 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. 
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.  

Met ingang van dit seizoen is het takenpakket van de jeugdcommissie aangepast. De overlap met 
de taken van de Voetbaltechnische Commissie is zo veel mogelijk beperkt. De nieuwe taken 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 
activiteiten in de vakanties. 

‣ Het bewaken van de organisatie van activiteiten per team, in samenspraak met trainers en 
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).  

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. 

In het afgelopen seizoen is er gewerkt aan de evaluatie en het updaten van het Voetbaltechnisch 
Beleidsplan. Het technisch jeugdplan is daar onderdeel van. Er ligt een voorstel dat na goedkeuring 
door het bestuur weer een leidraad zal vormen voor de komende vijf jaren.  

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 Jeugdcommissie werkt als een hecht team en vergadert één keer per maand op de 
woensdagavond. De commissie was in het seizoen 2017-2018 als volgt samengesteld: 

‣ Jan Henk Hommes, bestuurslid Voetbaltechnische Zaken en interimvoorzitter Jeugdcommissie 

‣ Esther Warringa-Floor, secretaris Jeugdcommissie 

‣ Jeroen Bouma, wedstrijdsecretaris jeugd 

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

‣ Henriëtte Boerma, aanspreekpunt Jeugd Onder 15 

‣ Jeroen Prummel, aanspreekpunt Jeugd Onder 13 

‣ Jeroen Nijmeijer, aanspreekpunt Jeugd Onder 8 t/m Jeugd Onder 11 

De interimvoorzitter 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.  
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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. Inmiddels heeft de "voetbal app" zijn intrede gedaan binnen de jeugd van onze club. 
Ieder seizoen probeert de vereniging features toe te voegen zodat de app steeds een beter beeld 
kan geven omtrent de ontwikkeling van onze jeugdspelers. 

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. 
Positief is dat Rolder Boys veel jonge jeugdtrainers heeft die zelf ook bij Rolder Boys voetballen. 
Daar staat tegenover dat deze jonge trainers extra begeleiding nodig hebben voor het geven van 
trainingen en zaken rondom het veld. Naar de toekomst is dit een belangrijk aandachtspunt. 

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

Tijdens het seizoen 
behaalden jeugdtrainers 
Franky Klunder (JO19) en 
Max de Vries (JO17-1) hun 
UEFA C trainersdiploma 
(voormalig Trainer Coach III). 
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Aantal jeugdteams 
Afgelopen seizoen werden er 21 teams ingeschreven voor de najaars- of hele competitie. Rolder 
Boys beschikte over twee JO19-teams, drie JO17-teams, één MO17-team, twee JO15-teams, één 
MO15-team, twee JO13-teams, drie JO11-teams, twee JO10-teams, drie JO9-teams en twee 
JO8-teams. 

Meisjesvoetbal 
Het aantal enthousiaste meisjes dat bij Rolder Boys voetbalt blijft constant, maar versterking is 
altijd welkom. In het afgelopen seizoen hebben er twee meisjesteams onder de vlag van Rolder 
Boys aan de competitie deelgenomen. 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 Pieter Suurd en Alex Suichies. Het aantal kabouters neemt nog 
steeds toe en de vereniging vindt heel positief dat zij een rol kan spelen om deze kinderen al 
enthousiast te maken voor de voetbalsport. 

Keepertraining 
De keepertraining bij de jeugd werd afgelopen seizoen verzorgd door Sacha Thies (JO19 en JO17) 
en Marco Wiechers (overige teams). Zij verzorgden wekelijks een training voor onze jeugdige 
keepers. Deze keepertraining is als zeer leerzaam en nuttig ervaren. 

Kampioenen 
Afgelopen seizoen waren er drie kampioensfeesten te vieren. Rolder Boys JO10-2 en MO17-1 
werden kampioen in de voorjaarscompetitie. Eerder werd JO11-2 kampioen in de zaal. 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. 

Samenwerking met FC Emmen 
Sinds dit seizoen bestaat er een regiopartnerschap tussen de jeugdafdelingen van FC Emmen en 
Rolder Boys tot stand gekomen. Dit partnerschap geeft Rolder Boys veel extra mogelijkheden naar 
de toekomst om het niveau van de club in zijn geheel en met name de kwaliteit van alle trainingen 
en haar trainers nog verder te verbeteren. In oktober werd een tweejarige overeenkomst voor 
verdergaande samenwerking met FC Emmen op het gebied van het jeugdvoetbal getekend. Deze 
samenwerking richt zich specifiek op de talentontwikkeling van de Jeugd Onder 11 en Jeugd Onder 
9. FC Emmen helpt Rolder Boys intensief bij het creëren van voorwaarden die deze 
talentontwikkeling bevorderen, onder meer door regiotrainingen en clinics in Rolde te houden, 
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maar bijvoorbeeld ook door de trainers van Rolder Boys te begeleiden en hen te voorzien van 
trainingsmateriaal. Zo wordt de kwaliteit van de jeugdopleiding verder verhoogd. Ook de 
scoutingsafdeling van FC Emmen wordt actief betrokken. 

Naast de rol van regiopartner werken Rolder Boys en FC Emmen intensief samen binnen het 
Drents Verbond, een samenwerking tussen FC Emmen en een tiental amateurvoetbalverenigingen 
binnen Drenthe. Deze samenwerking is onder meer gericht op sponsoring en het uitwisselen van 
voetbaltechnische kennis, waardoor verenigingen van elkaar en FC Emmen kunnen leren en hun 
leden een beter sportproduct kunnen bieden. Vanuit het Drents Verbond zijn er afgelopen seizoen 
verschillende activiteiten georganiseerd voor de leden van Rolder Boys. 

In de herfstvakantie was de Regionale FC Emmen Talentendag te gast op Sportpark Boerbos. Deze 
dag was bedoeld voor voetballers tussen de 6 en 14 jaar die hun voetbalvaardigheden verder 
wilden ontwikkelen. Deelnemers maakten er kans op geselecteerd te worden voor de finale van de 
talentendagen in De JENS Vesting, met als ‘hoofdprijs’ kans op een proefstage bij de jeugd van FC 
Emmen. De veldactiviteiten werden verzorgd door jeugdtrainers vanuit FC Emmen. Tussendoor 
werd door vrijwilligers van Rolder Boys een uitstekende lunch verzorgd. Deelnemers kregen tot slot 
twee wedstrijdtickets voor de wedstrijd FC Emmen - FC Oss op 27 oktober. 

Spelers van Rolder Boys konden op verschillende momenten gratis naar wedstrijden van FC 
Emmen. Zo was de wedstrijd FC Emmen – De Graafschap was een leuk uitje voor de spelers uit de 
JO10- en JO11-teams van Rolder Boys en hun ouders. Voorafgaand aan de wedstrijd mochten een 
aantal kinderen de line-up verzorgen en met de spelers van zowel FC Emmen als de Graafschap het 
veld oplopen. In de rust moest er gestreden worden voor de Drents Verbond Shoot out Bokaal. 
Vooraf waren de 5 beste schutters geselecteerd en met het sterke team werd deelgenomen. Al 
met al was het een geslaagde avond waarvan de kinderen enorm hebben genoten. 

Competitievoetbal 
Jeugd Onder 19 

‣ Rolder Boys JO19-1 werd getraind en begeleid door Franky Klunder en Lars Uineken. JO19-1 
kwam uit in de hoofdklasse P, waarin men met 20 punten uit 22 wedstrijden als elfde eindigde 
(36 doelpunten voor 55 doelpunten tegen). 

‣ Rolder Boys JO19-2 trainde één keer per week samen met JO19-1 en één keer per week onder 
leiding van Jeroen in het Veld. Begeleiders waren Mark Dubbelboer en Martin Ratering. JO19-2 
kwam dit seizoen uit in de derde klasse. In de najaarscompetitie (derde klasse 01) eindigde 
JO19-2 als negende met 6 punten uit 7 wedstrijden (16 doelpunten voor en 41 doelpunten 
tegen). In de voorjaarscompetitie (derde klasse 05) eindigde men op de tiende plaats met 7 
punten uit 10 wedstrijden (28 doelpunten voor en 64 doelpunten tegen). 

Jeugd Onder 17 

‣ Rolder Boys JO17-1 werd getraind door Max de Vries en begeleid door John de Jong. JO17-1 
kwam in de eerste seizoenshelft uit in de eerste klasse 08, waarin men met 25 punten uit 11 
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wedstrijden op doelsaldo als vierde eindigde (44 doelpunten voor 18 doelpunten tegen). Ook de 
nummers 1 t/m 3 hadden elk 25 punten behaald. Dit jaar was er voor de JO17-1 en nieuwe 
competitie set-up. Als gevolg van de vierde plaats in de eerste seizoenshelft, plaatste JO17-1 
zich voor de promotiepoule waarin werd gespeeld tegen tegenstanders die ook in het top-4 van 
hun klasse waren geëindigd. Dit werd eerste klasse 01, waarin JO17-1 als achtste eindigde met 
15 punten uit 11 wedstrijden (26 doelpunten voor en 28 tegen). JO17-1 wist als enige 
jeugdteam van Rolder Boys de kwartfinale van de beker te bereiken, waarin het haar meerdere 
moest erkennen in Emmen JO17-1 (uitslag: 2 – 1). 

‣ Rolder Boys JO17-2 werd getraind en begeleid door Peter Mekkes. JO17-2 kwam in het najaar 
uit in de tweede klasse 10, waarin men met 14 punten uit 9 wedstrijden als negende eindigde 
(14 doelpunten voor 20 doelpunten tegen). In de voorjaarscompetitie (tweede klasse 12) 
eindigde JO17-2 op de twaalfde plaats met 5 punten uit 11 wedstrijden (12 doelpunten voor en 
37 doelpunten tegen). 

‣ Rolder Boys JO17-3 werd getraind door Rolf Holtrop en Franky Klunder en begeleid door Patrick 
Krol. JO17-3 kwam in de najaarscompetitie uit in de tweede klasse 12, waarin men met 10 
punten uit 9 wedstrijden als zevende eindigde (27 doelpunten voor 21 doelpunten tegen). In het 
voorjaar speelde het team in de tweede klasse 02 en eindigde daarin als zesde. In 9 wedstrijden 
werden 14 punten verzameld, werd 30 keer gescoord en kreeg het 23 tegendoelpunten. 
JO17-3 kreeg één punt in mindering. 

‣ 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 09, waarin zij met 12 punten uit 5 
wedstrijden als vijfde eindigden (24 doelpunten voor 11 doelpunten tegen). In de 
voorjaarscompetitie (de eerste klasse 08) werden de meiden kampioen door negen van de tien 
wedstrijden te winnen. Men scoorde 29 keer en kreeg 10 tegendoelpunten. 

Jeugd Onder 15 

‣ Rolder Boys JO15-1 werd getraind door Marnick Ottens en begeleid door Marcel Ernens. 
JO15-1 kwam in het najaar uit in de eerste klasse 09, waarin men met 16 punten uit 10 
wedstrijden als zesde eindigde (29 doelpunten voor 31 doelpunten tegen). In de 
voorjaarscompetitie (eerste klasse 08) eindigde JO15-1 als vijfde met 27 punten uit 13 
wedstrijden (68 doelpunten voor en 26 doelpunten tegen). 
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‣ Rolder Boys JO15-2 werd aanvankelijk getraind door Engin Caglar en begeleid door Han Boerma 
en Wim Smits. In de loop van het seizoen heeft Han Boerma het trainerschap van Engin 
overgenomen. In de najaarscompetitie (vierde klasse 19) eindigde JO15-2 als zesde met 15 
punten uit 9 wedstrijden (47 doelpunten voor en 36 doelpunten tegen). Het team kwam in de 
voorjaarscompetitie uit in de vierde klasse 18, waarin men met 7 punten uit 9 wedstrijden als 
zevende eindigde (30 doelpunten voor 35 doelpunten tegen). 

‣ Rolder Boys MO15-1 werd getraind door Rick Buring en begeleid door Ronald Sipma. MO15-1 
speelde in de najaarscompetitie in de tweede klasse 01. Daarin eindigden zij op de zesde plaats 
met 12 punten uit 8 wedstrijden (12 doelpunten voor en 19 doelpunten tegen). In het voorjaar 
speelden de meiden in de tweede klasse 07 en eindigden daarin op de zesde plaats met 7 punten 
uit 10 wedstrijden (26 doelpunten voor en 40 doelpunten tegen). 

Jeugd Onder 13 

‣ Rolder Boys JO13-1 werd getraind door Stijn Wolfkamp en begeleid door Erwin Hingstman en 
Ruud Stel. In de najaarscompetitie kwam JO13-1 uit in de eerste klasse 10. Daarin eindigde men 
als achtste met 12 punten uit 11 wedstrijden (27 doelpunten voor en 28 doelpunten tegen). In 
het voorjaar werd in de eerste klasse 05 gespeeld. Daarin werd JO13-1 eveneens achtste met 
16 punten uit 11 wedstrijden (27 doelpunten voor en 30 doelpunten tegen). 

‣ Rolder Boys JO13-2 werd getraind door Jasper Dieden en begeleid door Gerda Westebring. In 
de najaarscompetitie (derde klasse 29) werd JO13-2 negende met 6 punten uit 8 wedstrijden 
(27 doelpunten voor en 34 doelpunten tegen) In de voorjaarscompetitie (derde klasse 27) 
eindigde het team op de vijfde plaats. In 11 wedstrijden werden 14 punten verzameld, werd 31 
keer gescoord en kreeg men 33 tegendoelpunten. 

Jeugd Onder 11 

‣ Rolder Boys JO11-1 werd getraind door Sander Jansen en begeleid door Marco Wiechers. In de 
najaarscompetitie (eerste klasse 09) wist JO11-1 in elf wedstrijden 15 punten te verzamelen. Er 
werd 29 keer gescoord en er werden 26 tegentreffers geïncasseerd. In de voorjaarscompetitie 
(eerste klasse 05) werden in 11 wedstrijden 14 punten verzameld. Er werd 27 keer gescoord 
en JO11-1 kreeg in de voorjaarsreeks 32 doelpunten tegen. 

‣ Rolder Boys JO11-2 werd getraind door Steijn Bloembergen en Maarten Hommes en begeleid 
door Gert-Jan Hingstman en Johan Stoffers. In de najaarscompetitie (tweede klasse 16) 
eindigde men als twaalfde met 0 punten uit 10 wedstrijden (8 doelpunten voor en 64 tegen). In 
de voorjaarscompetitie (derde klasse 24) eindigde JO11-2 op een tweede plaats, dit keer met 
22 punten uit 11 wedstrijden. In de voorjaarscompetitie scoorde JO11-2 35 keer en kreeg zij 21 
tegendoelpunten. 

‣ Rolder Boys JO11-3 werd in het najaar getraind door Rutger Sipma en in het voorjaar door Steijn 
Bloembergen en Maarten Hommes. Begeleider was Jurriën Luis. In de najaarscompetitie (vierde 
klasse 040) eindigde men als vijfde met 16 punten uit 9 wedstrijden. Men scoorde 41 keer en 
kreeg 23 tegendoelpunten. 

‣ Rolder Boys JO11-4 werd getraind door Raimo Bruinsma en begeleid door Marcel Moerman. 
Het team kwam in het najaar uit in de vierde klasse 040. Daarin werden 16 punten uit 9 
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wedstrijden verzameld, werd er 41 keer gescoord en kreeg men 21 tegendoelpunten. In het 
voorjaar kwamen de spelers uit dit team uit in een nieuw gevormd JO10-team. 

  
Zaalkampioen 2017-2018: JO11-2 

Jeugd Onder 10 

‣ Rolder Boys JO10-1 werd getraind door Rutger Sipma en begeleid door Arjen Tigelaar. JO10-1 
kwam in de voorjaarscompetitie uit in de derde klasse 07 en werd daarin tweede. In 10 
wedstrijden werden 22 punten behaald, werd er 60 keer gescoord en kreeg het team 24 
tegendoelpunten. 

‣ Rolder Boys JO10-2 werd getraind 
door Raimo Bruinsma en begeleid 
door Marcel Benjamins. In de 
voorjaarscompetitie (derde klasse 
08) werd JO10-2 kampioen met 
24 punten uit 10 wedstrijden (45 
doelpunten voor en 23 doelpunten 
tegen). De kampioenswedstrijd 
werd op eigen terrein met 7 – 2 
gewonnen. 

Jeugd Onder 8/9 

De JO8- en JO9-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.  
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Rolder Boys had dit seizoen drie JO9-teams en twee JO8-teams: 

‣ Rolder Boys JO9-1 getraind door Thomas Dieden en begeleid door Jeroen Nijmeijer. Dit team 
kwam uit in de eerste klasse. 

‣ Rolder Boys JO9-2 getraind door Rik Holtrop en begeleid door Alfred Nijenhuis. JO9-2 speelde in 
de derde klasse. 

‣ Rolder Boys JO9-3 getraind door Jorn Kuik en Bram Noorman en begeleid door Johan Lingbeek. 
In het voorjaar en najaar werd er in vierde klasse gespeeld. 

‣ Rolder Boys JO8-1 getraind door Bram Brugman en begeleid door Arjan Radix. JO8-1 kwam uit 
in de vierde klasse. 

‣ Rolder Boys JO8-2 getraind door Roy Boer en Bram Brugman en begeleid door Gerben Smit. Dit 
team werd na de winterstop gevormd en kwam uit in de vierde klasse. 

Om het plezier in de sport te benadrukken, en niet de nadruk te leggen op de resultaten, werden 
vanaf dit seizoen in de competities van JO9 en jonger geen uitslagen en standen meer bijgehouden. 

Zaalvoetbal 
Tijdens de winterperiode trainen de pupillenteams (JO8 t/m JO13) in de zaal en de oudere teams 
op het veld. De volgende teams namen deel aan de KNVB-competitie: JO13-1, JO13-2, JO11-1, 
JO11-2, JO11-3, JO11-4, JO9-1, JO9-2, JO9-3 en JO8-1. JO11-2 werd kampioen. 

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. 

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 Nieuwjaarstoernooi in januari. 

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. 
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Rabobank Penaltybokaal 
Voor het elfde jaar op rij werd er in de 
rust van thuiswedstrijden van ons eerste 
elftal gespeeld om de penaltybokaal voor 
de Jeugd Onder 13. De hoofdsponsor 
van onze jeugdafdeling, de Rabobank 
Assen en Noord-Drenthe, was voor het 
derde jaar sponsor van deze bokaal. Rick 
Bouma, Guus Heling, David Kamst, Dirk-
Jan Prummel, Dennis Veen en Harmen 
Westebring hadden zich via een 
voorronde en halve finale voor de ‘grote' 
finale geplaatst. David Kamst benutte als 
enige alle vijf strafschoppen en was 
daarmee de terechte winnaar van de 
Rabobank wisselbeker, die hij uit handen van Jante Marieke Geerts van de Rabobank in ontvangst 
mocht nemen. Hij mag deze een jaar in zijn bezit houden. Hartelijk dank aan de Rabobank voor de 
sponsoring, Jeroen Prummel voor de organisatie, Adrie Kuik als presentator, Milan Woltjer als 
keeper en alle spelers die gedurende het seizoen hebben meegedaan. 

Juliprogramma: geslaagde jeugdvoetbaldagen met FC Assen, LTC en ACV 

De eerste drie zaterdagen van juli was het een drukte van belang op Sportpark Boerbos. Met FC 
Assen, LTC en ACV waren afspraken gemaakt dat verschillende jeugdteams in de nieuwe 
samenstellingen tegen elkaar zouden spelen. Op zaterdag 1 juli werd er afgetrapt door de JO19, 
JO17 en JO15-teams van Rolder Boys en FC Assen. De oudste jeugd speelde in Rolde, de jongere 
jeugd in Assen. Op zaterdag 8 juli waren in samenwerking met LTC verschillende oefenwedstrijden 
in Rolde georganiseerd. De JO9-teams experimenteerden met de nieuwe voetbalvormen (6-
tegen-6 op een kwart speelveld) en ook voor verschillende JO11-teams, JO15-1 en JO19-1 stond 
een wedstrijd op het programma. Daarmee werd het eerste deel van de voorbereiding op het 
nieuwe seizoen afgesloten en gingen de jeugdvoetballers genieten van een welverdiende 
zomerstop. Complimenten aan de organiserende commissies en andere vrijwilligers die een 
bijdrage hebben geleverd aan drie mooie zaterdagen jeugdvoetbal! Het geheel was prima verzorgd 
en is zeker voor herhaling vatbaar. 

Doelpuntenactie 

Dit jaar werd voor het eerst niet deelgenomen aan de Grote Clubactie. Daar tegenover stond een 
doelpuntenactie die door de Jeugdcommissie in samenwerking met de Supportersvereniging werd 
georganiseerd. Spelers van Rolder Boys konden zich per doelpunt van hun team laten sponsoren 
door ouders, familie, vrienden, buren etc. Het bedrag is ‘slechts’ 10, 20 of 50 cent per doelpunt.  
De totale opbrengst was ongeveer € 1.800. JO15-1 bracht het hoogste bedrag bijeen en werd 
beloond met een teamuitje. Aan het sponsoren was er een verloting gekoppeld en maakten de 
sponsoren weer kans op leuke prijzen. De trekking hiervan vond aan het einde van het seizoen 
plaats. 
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Schoen zetten en zwartepieten op de training 
Op vrijdag 1 december, 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. 

Groot FIFA18 toernooi en filmmiddag bij seizoenafsluiting jeugd in mei 

Op zaterdag 26 mei a.s. werd door de Supportersvereniging en Jeugdcommissie, in samenwerking 
met R&M Game Events, een groot FIFA18 toernooi worden georganiseerd voor alle jeugd- en 
seniorenteams. Het evenement vond plaats in de kantine van het sportpark. Het toernooi werd 
gespeeld op acht Playstation 4 consoles met grote ultra HD-beeldschermen voorzien van 
controllers met de voetbalgame FIFA 18. Het toernooi was bestemd voor de jeugdteams van 10 
tot en met 15 jaar en om de niveaus dichter bij elkaar te brengen werd er in teams van twee 
gespeeld waardoor er echt aan teamplay moest worden gedaan.  

Voor alle JO8- en JO9-teams in de kantine van ons sportpark werd een filmmiddag georganiseerd, 
waarbij op groot scherm een film werd vertoond. Ranja, popcorn en na afloop een patatje maakten 
deze middag helemaal compleet. 

Onze Club Junior Cup 

Dit jaar is RTV Drenthe gestart met de Onze Club Junior Cup. Twaalf Drentse ploegen bestaande 
uit spelers van 8 tot en met 10 jaar spelen in vier poules van drie ploegen. Elk team wordt 
gecoacht door een speler van FC Emmen. Vandaag is de eerste wedstrijd van Rolder Boys 
uitgezonden. Er stond meteen een derby op het programma tegen SGO uit Grolloo. Het Rolder 
Boys team bestond uit Rens Wiechers, Jop Tigelaar, Keean Struik, Joeri Erends en Bas van der 
Veen en leverde een prima prestatie! 

Afsluiting 
Uit het jaarverslag blijkt dat er veel gebeurt bij de jeugd van Rolder Boys. Het jeugdvoetbal van de 
vereniging 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 2018
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