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     Inleiding 
      Het Jeugdvoetbal bij Rolder Boys heeft een seizoen gedraaid, waar we weer met trots op terug  
      kunnen kijken. Het aantal jeugdleden blijft stabiel en het lukt nog steeds beter om de 
      voetballende jeugd tot en met de A -junioren aan Rolder Boys te binden.  
      Daarnaast hebben we ook onze sportieve doelstelling op één na gehaald, dat de standaard teams 
 zich handhaven in de Hoofdklasse of in de 1ste klasse, B1 is dit seizoen helaas gedegradeerd naar 

de 2de klasse. Daarnaast hebben de overige teams met veel plezier hun wedstrijden gespeeld op 
hun eigen niveau. Het resultaat is dat we dit seizoen twee kampioenschappen op het veld en vier 
kampioenschappen in de zaal mochten vieren. Geen kampioenschappen in de najaarscompetitie. 
Maar in de voorjaarscompetitie werden zowel F1 en E1 kampioen en in de zaal werden maar liefst 
vier teams kampioen F3, F4, E2 en D2.  

  
     De jeugdcommissie kon dit seizoen maar liefst 18 teams inschrijven voor de 
     competitie: A1, B1, B2, C1, C2, D1, D2, D3, E1, E2, E3, E4, E5, F1, F2, F3, F4 en F5. 

Achteraf bleken een paar teams te hoog te zijn ingedeeld in de najaarscompetitie, maar na de 
winterstop is dit gecorrigeerd en speelde ieder team in de voorjaarscompetitie op zijn niveau.  
Verder zie je dat er bij de diverse jeugdelftallen veel talent rondloopt, een aantal van deze 
talenten zijn geselecteerd voor de selectie teams van de KNVB of zijn uitgenodigd door een BVO.  
Het uiteindelijk doel van de jeugdopleiding van Rolder Boys is dat we onze eigen jeugd kunnen 
blijven binden aan Rolder Boys en deze doorstroomt naar de senioren teams.  
 
De voetbalschool voor E- F pupillen en 5-jarigen was dit jaar na een moeizame start ook weer een 
groot succes voor zowel spelers als trainers. Op de woensdagmiddag zijn er gemiddeld tussen de 
80 en 100 voetballers actief, zij worden getraind door een zestal trainers o.l.v. Marnick Ottens en 
Ferdi Hidding.  
Dit in combinatie met ons jeugdstadion heeft Rolder Boys een grote aantrekkingkracht op 
kinderen in de jongste leeftijd, dit zie je terug in het aantal nieuwe leden die zich aanmelden in de 
jongste leeftijd categorie. 
 
Alle jeugd teams van Rolder Boys hebben een kleding sponsor: 
>> A1 en D1 Astol Drukwerk en Design uit Groningen 
>> B1 Installatie bedrijf Kamps uit Rolde 
>> B2 AH Rolde 
>> C1 Time Out Sport Assen 
>> C2, D3, E2, E3, E4 en E5 Daniel Ray uit Tynaarlo  
>> D2 PK Automatisering uit Assen  
>> E1 Adviesbureau Smeets uit Meppel  
>> F1 t/m F5 Master Sports uit Assen en Yazoo Kappers uit Rolde 
De jeugdcommissie is ontzettend blij met deze sponsoren en willen ze hierbij hiervoor bedanken.  
 
De jeugdcommissie constateert dat aantal jeugdleden vergelijkbaar is met het vorig seizoen en 
dat we nog steeds tegen een capaciteit probleem aanlopen wat betreft trainingsmogelijkheden 
voor de jeugd op ons sportpark. Er moest dan ook wekelijks gebruik gemaakt worden van het 
B –veld om te kunnen trainen en daarnaast baarde ook de slechte conditie van het trainingsveld 
ons zorgen. Gezien deze situatie zou er een kunstgrasveld aangelegd moeten worden. Hiermee 
waarborg je een onbelemmerde trainingscontinuïteit voor alle elftallen als mede een regulier 
competitie verloop. De jeugdcommissie is zich bewust van het bijbehorende financiële plaatje van 
een dergelijk veld. Maar wil de situatie hierbij nogmaals onder de aandacht brengen. 
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Een punt van aandacht blijft ook altijd hoe gaan we om met onze accommodatie en met de 
materialen van onze vereniging. 
 
In dit jaarverslag wordt kort terug gekeken op het afgelopen seizoen, de verschillende teams, de 
organisatie en de overige activiteiten. 

1. Elftallen en teams 
In overleg met trainers, begeleiders en de jeugdcommisie is er voor gekozen om de standaard 
jeugdteams hoog in te laten delen.  
De standaardteams: A1 Hoofdklasse, B1 en C1 in de 1e klasse, D1 in de Hoofdklasse en bij de 
jongste jeugd de E1 pupillen in de Hoofdklasse en de F1 pupillen in de 1e klasse. 
 
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 we graag voor onze vereniging willen behouden. Dit lukt steeds beter om 
deze spelers aan ons te binden ondanks dat er BVO’s, 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 begeleiding van Rolder 
Boys. Dit is denken wij ook de manier, want alleen dan willen oud - spelers later weer voor onze 
vereniging komen spelen. In de huidige eerste selectie en bij de jeugd zijn daar een aantal 
voorbeelden van te vinden.  
 
De kampioenselftallen krijgen, naast patat en frisdrank, een medaille van de vereniging. 
Daarnaast zie je dat de begeleiding van de teams in overleg met de ouders eigen initiatieven 
ontplooien o.a. speciale kampioenshirts te laten drukken. En we sluiten het kampioensfeest 
uiteindelijk af met een uitgebreide rondtour op de feestkar door het dorp. 
 
Dit 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 steeds moeilijker wordt om ouders te motiveren voor enige 
vrijwilligers werk, dit speelt met name bij de oudere jeugd.  
 
In de winter wordt er door de jeugdcommissie de traditionele “Voetbal Quiz” avond voor de 
trainers en begeleiders georganiseerd. De befaamde voetbalquiz staat onder leiding van Hayo 
Boon, dit is altijd een groot succes en het is een leuke manier om als club iets terug doen voor de 
inzet van alle vrijwilligers. En het verhoogt de betrokkenheid bij Rolder Boys. 

A – junioren 
De A1 speelde voor het derde jaar alweer in de Hoofdklasse waarin ze ook dit seizoen opnieuw 
hebben kunnen handhaven met een relatief jong team, een aantal B-junioren zijn vervroegd 
overgegaan naar de A’s. Het is was een zwaar en moeizaam seizoen, maar uiteindelijk is het 
gelukt om in de Hoofdklasse te blijven. 
Het team werd dit seizoen weer getraind door Elso Bos, de overige begeleiders waren Karin 
Viergütz als leider en Pieter Oosterbos als grensrechter. Daarnaast werd er afgelopen seizoen, 
naast het voetbal een activiteit georganiseerd namelijk een BBQ met de ouders op ons sportpark. 
Ook werd er af en toe een beroep op een aantal spelers gedaan om mee te spelen met Rolder 
Boys 1 en 2.  
Deze A selectie bevat zeer talentvolle spelers, want een drietal spelers gaat volgend seizoen over 
naar de 1e selectie.  
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B – junioren 
Dit jaar hadden we twee B – teams, B1 speelde in de 2de klasse en werd getraind door Ron 
Weersing en dit team had meerdere leiders, er was een roulatieschema opgesteld zodat diverse 
ouders mee gingen als leider. Het was een wisselvallig seizoen voor B1 en ze hebben hun 
doelstelling uiteindelijk niet gehaald, promotie naar de 1ste klasse. Daarnaast hadden we dit jaar 
gelukkig weer een B2 team, waarvan een 6- tal spelers 2de jaars C’er waren. Maar gezien het 
groot aantal C spelers en het tekort aan B spelers is in overleg met betrokkene hiervoor gekozen. 
De groep werd getraind door Robert Hamming en net als bij B1 had B2 ook een roulatie systeem 
gemaakt voor de leiders. De najaarscompetitie verliep slecht, het team bleek in een te sterke 
competitie te spelen, na de winterstop is dit gecorrigeerd en hebben ze leuke voorjaarsreeks 
kunnen spelen. 

C – junioren 
We hadden dit jaar twee C – junioren teams in de competitie.  
C1 werdt getraind door Ferdi Hidding en de begeleiding was in handen van Piet Kroon en Marcel 
Veldman. Het team had als doelstelling om mee te draaien in de subtop in de 1 ste klas, maar het 
werd een moeizaam seizoen, aan het einde van het seizoen werden toch de punten binnen 
gehaald en konden ze zich toch nog moeiteloos handhaven. 
C2 werd getraind door Mark Post en begeleid door Martin Ratering.  
Het team heeft een regelmatig seizoen gespeeld. 
 

D – pupillen 
D1 werd getraind door Tim van Huffelen en Marnick Ottens en begeleid door Jan Blaauw. 
Het team heeft een goed seizoen gespeeld, ze speelden voor het tweede jaar in de Hoofdklasse, 
de doelstelling was handhaving, dit is uiteindelijk niet gelukt. Het team herbergt een aantal 
talentvolle spelers die zijn uitgekozen voor de KNVB selectie. 
 
D2 werd getraind door Pieter Oosterbos en de begeleiding was in handen van Gienus de Weerd 
en Mark Dubbelboer, ze hadden een uitstekend seizoen en werden in de najaarscompetitie 
kampioen en ook in de voorjaarcompetitie hebben ze uitstekend meegedraaid. 
Het team bestond uit een mix van eerste en tweede jaar D’s. 
 
D3 werd getraind door Marco Bruggeman en begeleid op de zaterdag door Koos Komdeur en Paul 
Reinders. Het team bestond uit een allemaal eerste jaar D’s en ze hebben een moeizame 
najaarscompetitie gespeeld, maar in de voorjaarcompetitie waren ze op het juiste niveau 
ingedeeld en hebben ze een aantal wedstrijden kunnen winnen.  

E – pupillen 
Alle E- pupillen trainen op de woensdagmiddag met de voetbalschool.  
Daarnaast trainden de E teams ook nog met hun eigen team. De E 1 werd getraind door Pieter 
Suurd en de begeleiding werd gedaan door Bert Bloembergen en Klaas Keun. Ze begonnen vol 
goede moed in de Hoofdklasse. Dit bleek voor dit team te hoog gegrepen en ze zijn na de 
winterstop naar de 1ste klasse gegaan. Dit resulteerde vervolgens in een kampioenschap.  
De overige teams speelden in de 1e klasse op verschillende niveaus. 
E 2 werd getraind door Ramon Berendsen en begeleid door Christiaan Teule.  
E 3 werd getraind door Nick Westebring en begeleid door Berry Elting. 
E 4 werd getraind door Herman Ludolfie en hij deed samen met Rolf Holtrop en Jacob Hingstman 
de begeleiding op de zaterdag.  
E 5 werd getraind door Peter Smit en Bram Brugman en op zaterdag was de begeleiding in 
handen van Gerard Dekker en Pieter Gils. 
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F – junioren 
We starten in de najaarscompetitie met 5 -F teams en gingen ook in de voorjaarscompetitie van 
start met vijf teams. Dit aantal teams is voor Rolder Boys een goed aantal. 
De voetbalschool, het jeugdstadion en de enthousiaste trainers en begeleiders hebben hiertoe 
bijgedragen. Alle F teams trainen op woensdag met de voetbalschool en daarnaast hebben ze 
nog een extra training met hun eigen team op maandag of 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 toch ook geprobeerd om het voetbalniveau zo hoog 
mogelijk te krijgen. De F1 voetbalde dit seizoen in 1 ste klasse en de overige teams op hun eigen 
niveau. Afgelopen seizoen waren er helaas geen kampioenschappen te vieren.  
 
F1 Trainer Frank Suurd  

      Begeleiders Jeroen Bouma   
F2 Trainer Tom Westebring 
    Begeleiders  John Brandsma 
F3 Trainer Ferdi Hidding 
    Begeleider Bas Luinge en Marleen Karssen 
F4 Trainer Frank Suurd 
    Begeleiders Marcel Ernens 
F5 Trainer Trainers Voetbalschool 
    Begeleider Elwin Baris en Gijs Wientjes 

Voetbalschool 
De voetbalschool van Rolder Boys op de woensdagmiddag, bestemd voor alle F, E pupillen en  
5-jarigen is al een aantal jaren een groot succes en zorgt ervoor dat de aanwas van nieuwe 
jeugdleden blijft groeien. Doelstelling van de voetbalschool is om de kinderen gezamenlijk plezier 
te laten beleven aan het voetbalspelletje en de kinderen die nog nooit hebben gevoetbald kennis 
te laten maken met het spel. De voetbalschool is een gezamenlijke training op de 
woensdagmiddag voor eerst de F -pupillen + 5-jarigen en daarna de E -pupillen.  
De voetballertjes worden begeleid door een vaste groep van 6 à 7 trainers deze worden begeleid 
door Marnick Ottens en Ferdi Hidding. De trainers werden ondersteund door Tim van Huffelen. 
Gemiddeld trainen er op een woensdagmiddag 100 kinderen. De trainers van de voetbalschool 
zijn jonge - en goed opgeleide trainers die op een enthousiaste manier vorm geven aan de 
voetbalschool.  

 
Uitgangspunt van de training in de voetbalschool is om de pupillen op een methodische manier te 
leren om baas te worden over de bal door in veel in circuitvorm met de bal te trainen. 
Elke training bestaat uit een aantal oefeningen met een voetbalthema. De voetbalschool wordt 
opgesplitst in drie groepen. Na een kwartier wisselt iedere groep van oefening. Het laatste deel 
van de training is altijd ingeruimd voor “partijtje”. En na afloop staat er altijd een bekertje ranja 
voor de spelertjes klaar. 

Keepertraining 
De keepertraining bij de jeugd werd dit jaar verzorgd door Machinus Tuinbeek uit Assen, hij 
verzorgt wekelijks de training voor onze jeugdige keepers van E’s t/m de A- junioren op 
verschillende avonden. 
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Zaalvoetbal 
De zaalcompetitie wordt steed s belangrijker binnen het jeugdvoetbal van Rolder Boys. In het 
afgelopen winterseizoen hebben in totaal 12 teams (D2 t/m D4, E2 t/m E4, F1 t/m F5) in de 
verschillende leeftijdscategorieën meegedaan aan deze competitie.  
Dit zaalseizoen werd F3, F4, E2 en D2 kampioen. 

3. Organisatie 
De jeugdcommissie werkt als een hecht team met een duidelijke taakverdeling en vergaderd één 
maal per twee weken op de donderdagavond.  
 
De samenstelling van - en taakverdeling binnen de jeugdcommissie was als volgt: 
Marcel Kempes, A en B - junioren, materialen, indeling pupil v/d week 
Jeroen Bouma, F –pupillen  
Mettina Boekelo, E – junioren, activiteiten 
Mark Dubbelboer, D – junioren, penaltiebokaal 
Jos Wolfkamp, jeugdsecretaris 
VACATURE: jeugdcoördinator  
Tim van Huffelen en Marnick Ottens, coördinatoren voetbalschool 
Martin Ratering, voorzitter, C - pupillen, financiën 
 
Een belangrijke taak van de jeugdcommissie is het vinden van voldoende vrijwilligers voor de 
begeleiding van jeugdvoetballers. Dit vraagt veel energie. Het is lang niet altijd eenvoudig om 
ouders te vinden die zich voor langere periode willen binden aan een club.  
 
De jeugdcommissie is erg gelukkig met de vele vrijwilligers die Rolder Boys kent en de vereniging 
in al zijn facetten draaiend weet te houden. Vier maal per seizoen worden er bijeenkomsten voor 
trainers en begeleiders georganiseerd. Naast praktische zaken over de competitie en voetbal 
activiteiten, komen ook speciale thema’s over jeugdvoetbal aan de orde. 
Voor een goede afstemming van de jeugdzaken met het totale beleid van de club, is de 
doelstelling om twee tot vier keer per jaar een gezamenlijke vergadering met het bestuur te 
houden.  

Trainers 
De jeugdcommissie streeft naar een team van goed opgeleide trainers en bij voorkeur uit de eigen 
gelederen. Elk standaard – team wordt in principe getraind door een gediplomeerde trainer. 
Natuurlijk proberen we het niveau van onze trainers steeds te verbeteren. Dit doen we onder 
anderen 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 selectie maar 
wordt ook de trainingsstof van de trainers afgestemd op de visie van de jeugdcoördinator. Ook 
zijn in samenwerking met de KNVB, speciale voorbeeldtrainingen georganiseerd.  
De jeugdkeepers van onze club krijgen los van de teamtraining, specifieke keeperstraining tijdens 
de keeperschool voor de A, B, C, D en E jeugd o.l.v. Machinus Tuinbeek. 
 
Na dit seizoen hebben we afscheid genomen van onze trainers Elso Bos (A1), Elso is na 4 jaar 
succesvol trainer geweest bij A1, Ron Weersing(B1) en Pieter Oosterbos(D2). 
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Jeugdbeleidsplan 
De jeugdcommissie werkt volgens het vastgestelde jeugdbeleidsplan van Rolder Boys.  
Het is vooral een praktisch plan waar naast het algemene organisatorische deel van de 
jeugdcommissie een duidelijke (technische) visie is neergelegd over het jeugdvoetbal bij onze 
club. Het plan is de basis voor ons jeugdbeleid. 
 
Belangrijke thema’s in het jeugdbeleidsplan zijn: 
• de structuur van de jeugdafdeling 
• de uitvoering van het jeugdbeleid 
• het opleidingsplan per jeugdcategorie 

 

Activiteiten 
Naast de competities organiseert de jeugdcommissie een groot aantal activiteiten voor onze 
jeugdvoetballers. Voor het zesde jaar alweer wordt er gespeeld om de penaltybokaal voor 
D – junioren in de rust van thuiswedstrijden van het eerste elftal.  
De penaltybokaal werd na een spannende finale gewonnen door Jonah Tahalele. Hij mag de 
wisselbeker een jaar lang in zijn bezit houden. 
 
Andere activiteiten voor de jeugd van Rolder Boys in het afgelopen jaar waren: 
Grote Club actie (september - oktober 2011) 
Voetbalplaatjes actie, samen met AH Rolde (oktober 2011) 
C 1000 Voetbalkamp in de Herfstvakantie  
Echte Bakker Pots Oliebollentoernooi (30 december 2011) 
Ruilbeurs voetbalplaatsjes (30 december 2011) 
Voetbalquiz vrijwilligers jeugdvoetbal (21 december 2011) 
Voetbalkoning (26 februari 2012) 
Pupil van de week / E - junioren (met dank aan Henk Zuidberg) 
  
Daarnaast wordt er naar gestreefd om aan het einde van het seizoen met elk team naar minimaal 
één of twee toernooien te gaan. Waarbij haast traditioneel het toernooi in Nieuw Buinen hoort.  
In dit seizoen werd er in Rolde op Boerbos geen jeugdtoernooi georganiseerd. 
 
Afsluiting 
Het jeugdvoetbal van de voetbalvereniging Rolder Boys komt tot stand door een grote inzet, 
samenwerking, betrokkenheid en heel veel enthousiasme van een groot aantal leden en andere 
vrijwilligers. De jeugdcommissie wil iedereen hartelijk bedanken voor hun inzet. 
 
Namens de jeugdcommissie van Rolder Boys: 

 
 Martin Ratering 
 voorzitter jeugdcommissie 
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