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Inleiding 

Seizoen 2013-2014 ligt alweer achter ons en we kijken met gepaste trots terug op een 

geslaagd seizoen. Alle teams hebben met veel plezier hun wedstrijden gespeeld, elk op hun 

eigen niveau. Het aantal jeugdleden neemt gestaag toe. Ook de samenwerking met SGO 

(16 jeugdspelers) en SVDB (13 jeugdspelers), daterend van seizoen 1988-1989, werd 

afgelopen seizoen gecontinueerd. Jeugdspelers uit de buitendorpen kunnen zo onder de 

vlag van Rolder Boys voetballen terwijl zij lid blijven van hun eigen vereniging. Rolder Boys 

voert daarnaast een actief beleid om de voetballende jeugd aan zich te binden. Het 

uiteindelijk doel van de jeugdopleiding is dat de voetballers betrokken blijven en uiteindelijk 

doorstromen richting één van de seniorenteams. 

!
De jeugdteams van Rolder Boys worden gesponsord door de onderstaande sponsoren: 

‣ A1, B1 en D1 Astol drukwerk en design (Groningen) 

‣ B2 Albert Heijn (Rolde) 

‣ C1 Time Out Sport (Assen) 

‣ D2 PK Automatisering (Assen) 

‣ MD1 Dries BV (Rolde) 

‣ E1 Adviesbureau Smeets (Meppel) 

De jeugdcommissie is ontzettend blij met hun sponsoring en bedankt ze hierbij voor hun 

bijdrage. Het komende seizoen zal het vinden van nieuwe kledingsponsoren aandacht 

krijgen. Diverse teams lopen nog tijdelijk rond in kleding aangeboden door oud-sponsoren. 

!
De jeugdcommissie constateert dat aantal jeugdleden nog steeds groeit en dat we nu nog 

meer dan vorig seizoen tegen een capaciteitsprobleem aanlopen wat betreft de 

trainingsmogelijkheden voor de jeugd op het sportpark. Om te kunnen trainen is er dan ook 

wekelijks gebruik gemaakt van het B-veld en daarnaast baarde ook de (jaarlijks 

terugkerende) slechte conditie van het trainingsveld ons zorgen. 

!
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 steeds moeilijker wordt om ouders te motiveren 

voor enig vrijwilligerswerk. Dit speelt met name bij de oudere jeugd. De jeugdcommissie is 

zich hiervan bewust en gaat in de toekomst kijken 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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Aantal jeugdteams 

Afgelopen seizoen werden er 20 teams ingeschreven voor de veldcompetitie: 1 A-team, 2 

B-teams, 3 C-teams, 5 D-teams (incl. een meisjesteam), 4 E-teams, 5 F-teams. 

Belangrijkste wapenfeit afgelopen seizoen is dat Rolder Boys een meisjesteam D-pupillen 

heeft mogen inschrijven. Zij hebben een geweldig seizoen mee mogen maken onder de 

begeleiding en het toeziend oog van trainer/leider Rick Buring. Het is een sterk, 

prestatiegericht, maar vooral leuk team van inmiddels 17 enthousiaste meiden. 

!
In overleg met trainers, begeleiders en de jeugdcommissie is er voor gekozen om de 

standaardjeugdteams op eerste klasse niveau te laten spelen. De standaardjeugdteams 

zijn A1, B1, C1 en D1; aangevuld met de E1-pupillen. De F1 kwam uit in de tweede klasse. 

!
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). 

!
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. Afgelopen seizoen kwam deze meerjarendoelstelling in een stroomversnelling 

terecht, door een groot aantal jeugdtrainers tegelijk op cursus te laten gaan. 

!
Wouter Geverink, Sander Kiers, Jeroen Knol, Jasper Kroon, Robin Seefat, Pieter Suurd en 

Stijn Wolfkamp slaagden voor het KNVB-diploma Pupillentrainer. Later in het seizoen 

slaagden jeugdtrainers Marnick Ottens en Frank Suurd voor het diploma UEFA-C Trainer-

Coach III Jeugd. Beide heren waren al het gehele seizoen bezig met de cursus die – naast 

vele praktijkopdrachten – 23 vrijdagavonden besloeg. De cursus richtte zich op het 

ontwikkelen van de competenties van een trainer-coach, waaronder het coachen tijdens 

wedstrijden, het geven van trainingen en het begeleiden van jeugdspelers. Ook werd er 

aandacht besteed aan de positie van de trainer-coach binnen de vereniging. 

De vereniging is er zeer blij mee dat de trainers zich verder hebben ontwikkeld en op die 

manier een goede bijdrage leveren aan het ontwikkelen van het jeugdvoetbal in Rolde en de 

vereniging in het algemeen. 
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Jeugdscheidsrechters 

Onder het adagium “Jeugd fluit jeugd” is een start gemaakt met het inzetten van A- en B-

junioren als scheidsrechter bij de jongere jeugd (E-pupillen en meisjes D1). Een aantal 

jeugdspelers is enthousiast geworden om te beginnen met het fluiten. De scheidsrechters 

fluiten volgens een schema op de zaterdag hun wedstrijden. Als coach gaat Willem Enting, 

oud-scheidsrechter en oud-speler van Rolder Boys, de jonge scheidsrechters begeleiden 

en hen van aanwijzingen voorzien. De leiders van de teams die gefloten worden begeleiden 

de scheidsrechters voor, tijdens en na de wedstrijd. In het aankomend seizoen wordt het 

beleid verder uitgebouwd om drie redenen (vastgesteld naar aanleiding van de discussie 

rondom sportiviteit en respect een jaar eerder): 

(1) de spelregels worden bij de jeugdspelers onder de aandacht gebracht; 

(2) jeugdspelers leren dat scheidsrechter zijn moeilijk is en dat zij in diezelfde rol ook fouten 

maken en niet alles kunnen zien. Dit vergroot het respect naar de scheidsrechter in de 

eigen wedstrijden; 

(3) de jeugd doet iets terug voor de vereniging waar zij spelen. 

Vanuit de vereniging moeten daarvoor de randvoorwaarden gecreëerd worden: 

begeleiding, budget voor scholing (voor de ‘blijvers’ die willen doorgroeien richting de wat 

oudere jeugd) en gepaste kleding en uitrusting. 

!
Activiteiten 

Naast de trainingen en competities organiseert de jeugdcommissie een groot aantal 

activiteiten voor de jeugdvoetballers. In het afgelopen jaar waren dit bijvoorbeeld: 

‣ de Grote Clubactie (september – oktober 2013) 

‣ de Rolder Boys Voetbaldagen in de herfstvakantie (oktober 2013) 

‣ het Echte Bakker Pots Oliebollentoernooi (29 december 2013) 

‣ de Voetbalkoning in de zaal (3 maart 2014) 

‣ de (E-)pupil van de week bij de thuiswedstrijden van het eerste (met dank aan Ina Kempes 

voor de planning en interviews en Henk Zuidberg voor de begeleiding op de wedstrijddag) 

!
Ook leverde de jeugdcommissie een bijdrage aan de Rolder Boys dag (21 juni 2014). 

!
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 er mede voor dat 

het aantal 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. 
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De voetbalschool is een gezamenlijke training op de woensdagmiddag voor eerst de F-

pupillen (incl. de 5-jarigen) en aansluitend de E-pupillen. De voetballertjes worden begeleid 

door een vaste groep van 7 à 8 trainers die begeleid worden door jeugdcoördinator Marco 

Zuidberg. Gemiddeld trainen er op een woensdagmiddag 60 tot 80 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 voetbalschooltrainingen is om de pupillen op een methodische manier 

te leren om baas te worden over de bal door veel in circuitvorm met de bal te trainen. Elke 

training bestaat uit een aantal oefeningen met een voetbalthema. De voetbalschool wordt 

opgesplitst in meerdere groepen. Na een kwartier wisselt iedere groep van oefening. Het 

laatste deel van de training is altijd ingeruimd voor “partijtje”. Na afloop staat er altijd een 

bekertje ranja voor de spelertjes klaar. Maandelijks wordt er 4-tegen-4 gespeeld. 

De eerste voetbalschool na de winterstop was een speciale voetbalschool. In overleg met 

GOMOS en Achilles 1894 werd een oefenmoment gepland voor alle F-teams, E-teams en 

het meisjesteam. Dit als een leuke voorbereiding op de voorjaarscompetitie, die een week 

later begon. 

!
Keepertraining 

De keepertraining bij de jeugd werd afgelopen seizoen verzorgd door Jeroen Seefat (t/m 

februari 2014) en Marieke Blaak (vanaf maart 2014). Zij verzorgden wekelijks een training 

voor onze jeugdige keepers. 

!
Meisjesvoetbal 

In augustus 2013 startten 6 speelsters met een training op de vrijdagmiddag. Er kwamen 

al snel meer meisjes bij. Nadat er geruime tijd samen werd getraind, speelde het 

gloednieuwe meisjesteam van Rolder Boys (MD1) op zaterdag 8 maart 2014 haar eerste 

competitiewedstrijd. Tegenstander was Twedo uit Nieuw-Amsterdam. Er werd met maar 

liefst 9 – 1 gewonnen. Uiteindelijk kon het team wekelijks met 12 enthousiaste meisjes op 

pad. Na 10 competitiewedstrijden waarvan achtmaal winst en tweemaal verlies (van de 

kampioen) werden de meiden tweede in de competitie op vier punten achterstand van de 

kampioen. De vereniging is erg blij na zo een lange tijd weer een competitiespelend 

meisjesteam te hebben en hoopt dat er nog veel nieuwe meisjes bij blijven komen. 

!
Penaltybokaal 

Voor het zevende jaar op rij werd er in de rust van thuiswedstrijden van ons eerste elftal 

gespeeld om de penaltybokaal voor D-pupillen. Na een spannende finale werd de bokaal 

gewonnen door Wessel Zwart. Hij versloeg in deze finale zijn leeftijdsgenoten Mads Baris, 

Daan Elting, Nick Stuurwold, Jeffrey Takens en Martijn Vrieling. Alle finalisten kregen een 

finalisten t-shirt. Wessel mag de wisselbeker een jaar lang in zijn bezit houden. 
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Internationaal voetbal 

Op zaterdag 12 april 2014 speelde Rolder Boys D1 een wedstrijd tegen KBK Hillerød, een 

Deense ploeg met leeftijdsgenoten. Het team kwam een aantal dagen naar Nederland en 

speelde op ons mooie sportpark een wedstrijd, die in een 1 – 3 overwinning voor de Denen 

eindigde. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een hartelijke ontvangst in de kantine en 

verzorgden de jeugdcommissie en ouders een lunch. 

!
Competitievoetbal 

A-junioren 

Rolder Boys A1 werd evenals vorig seizoen getraind door Jaap Jan van der Werf. 

Begeleider was Karin Viergutz. A1 kwam uit in de 1e klasse 31, waarin men met 30 

punten uit 22 wedstrijden als zesde eindigde (60 doelpunten voor 75 doelpunten tegen). 

!
B-junioren 

‣ Rolder Boys B1 werd getraind door Frank Suurd en begeleid door Agienus Kiers en 

Marcel Veldman. Met 52 punten uit 22 wedstrijden en exact 100 doelpunten voor en 20 

doelpunten tegen werd B1 kampioen in de 1e klasse 31. Er werden 16 wedstrijden 

gewonnen, 4 gelijkgespeeld en 2 verloren. Na felicitaties en een versnapering in de 

kantine heeft B1 een grote tuin in Rolde opgezocht om het kampioenschap te vieren. 

‣ Rolder Boys B2 werd getraind en begeleid door Mark Post. In de najaarscompetitie (3e 

klasse 15) eindigde men als tweede met 25 punten uit 10 wedstrijden (51 doelpunten 

voor en 16 doelpunten tegen). In de voorjaarscompetitie (3e klasse 26) eindigde B2 op 

de vijfde plaats met 10 punten uit 10 wedstrijden (26 doelpunten voor en 39 tegen). 

!
C-junioren 

‣ Rolder Boys C1 werd getraind door Marnick Ottens en begeleid door Allard Krikke. In de 

1e klasse 31 eindigde C1 als vijfde met 37 punten uit 22 wedstrijden (56 doelpunten 

voor en 45 doelpunten tegen). 

‣ Rolder Boys C2 werd getraind door Wouter Geverink en begeleid door Koos Komdeur. In 

de 3e klasse 31 eindigde C2 als achtste met 24 punten uit 22 wedstrijden (54 

doelpunten voor en 114 doelpunten tegen). 

‣ Rolder Boys C3 werd getraind door Herman Ludolphie en begeleid door Martin Ratering. 

In de najaarscompetitie (4e klasse 17) eindigde men als tiende met 3 punten uit 9 

wedstrijden (15 doelpunten voor en 69 doelpunten tegen). In de voorjaarscompetitie (4e 

klasse 36) eindigde C3 op de derde plaats met 15 punten uit 10 wedstrijden (26 

doelpunten voor en 43 doelpunten tegen). 

!
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D-junioren 

‣ Rolder Boys D1 werd getraind door Ramon Berendsen en begeleid door Bert 

Bloembergen. In de 1e klasse 10 eindigde D1 als vierde met 45 punten uit 22 

wedstrijden (75 doelpunten voor en 29 doelpunten tegen). 

‣ Rolder Boys D2 werd getraind door Ferdi Hidding en begeleid door John Hoving en Peter 

Mekkes. In de najaarscompetitie (2e klasse 16) eindigde men als derde met 28 punten 

uit 11 wedstrijden (57 doelpunten voor en 13 doelpunten tegen). In de 

voorjaarscompetitie (2e klasse 29) eindigde D2 op de derde plaats met 17 punten uit 

10 wedstrijden (26 doelpunten voor en 17 doelpunten tegen). 

‣ Rolder Boys D3 werd getraind door Jeroen Knol en Sander Kiers en begeleid door Jacob 

Hingstman en Rolf Holtrop. In de najaarscompetitie (3e klasse 25) werd D3 overtuigend 

kampioen door alle wedstrijden te winnen (33 punten uit 11 wedstrijden). Er werd 49 

keer gescoord en men kreeg maar 13 tegentreffers te verwerken. In de 

voorjaarscompetitie (3e klasse 47) eindigde D3 op de tweede plaats met 18 punten uit 

10 wedstrijden (30 doelpunten voor en 18 doelpunten tegen). 

‣ Rolder Boys D4 werd getraind door Mark Post en begeleid door Gerwin Dekker. In de 

najaarscompetitie (3e klasse 24) eindigde men als elfde met 6 punten uit 10 wedstrijden 

(22 doelpunten voor en 55 doelpunten tegen). In de voorjaarscompetitie (3e klasse 52) 

eindigde D4 op de derde plaats met 16 punten uit 10 wedstrijden (30 doelpunten voor 

en 36 doelpunten tegen). 

‣ Het meisjesteam MD1 werd getraind en begeleid door Rick Buring en kwam in de 

voorjaarscompetitie uit in de 2e klasse 09, waarin zij als tweede eindigden met 24 

punten uit 10 wedstrijden, 50 doelpunten voor en 14 doelpunten tegen. 

!
E-pupillen 

Alle E-pupillen trainen op de woensdagmiddag met de voetbalschool. Daarnaast trainden 

de E-teams ook nog eenmaal per week met het eigen team. 

‣ Rolder Boys E1 werd getraind door Pieter Suurd en begeleid door Christiaan Teule. In de 

najaarscompetitie (1e klasse 02) eindigde men als derde met 21 punten uit 10 

wedstrijden (77 doelpunten voor en 25 doelpunten tegen). In de voorjaarscompetitie (1e 

klasse 21) eindigde E1 op de tweede plaats met 24 punten uit 10 wedstrijden (48 

doelpunten voor en 27 doelpunten tegen). 

‣ Rolder Boys E2 werd getraind door Tom Westebring en begeleid door John Brandsma. 

In de najaarscompetitie (2e klasse 05) eindigde men als derde met 26 punten uit 11 

wedstrijden (68 doelpunten voor en 27 doelpunten tegen). In de voorjaarscompetitie (2e 

klasse 33) eindigde E2 op de vierde plaats met 6 punten uit 8 wedstrijden (25 

doelpunten voor en 39 doelpunten tegen). 

!
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‣ Rolder Boys E3 werd getraind door Stijn Wolfkamp en begeleid door Petra Emmens. In 

de najaarscompetitie (3e klasse 06) eindigde men als negende met 7 punten uit 9 

wedstrijden (20 doelpunten voor en 45 doelpunten tegen). In de voorjaarscompetitie (3e 

klasse 47) eindigde E3 op de vijfde plaats met 11 punten uit 10 wedstrijden (21 

doelpunten voor en 36 doelpunten tegen). 

‣ Rolder Boys E4 werd getraind door Jasper Kroon en begeleid door Gerhard Sipma. In de 

najaarscompetitie (4e klasse 05) eindigde men als derde met 22 punten uit 10 

wedstrijden (84 doelpunten voor en 22 doelpunten tegen). In de voorjaarscompetitie (4e 

klasse 53) eindigde E4 op de derde plaats met 21 punten uit 10 wedstrijden (56 

doelpunten voor en 22 doelpunten tegen). 

!
F-pupillen 

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 F1 werd getraind door Robin Seefat en begeleid door Ruud Stel. Het team 

werd kampioen in de najaarscompetitie (2e klasse 04) met een maximale score van 24 

punten uit 8 wedstrijden (90 doelpunten voor en slechts 8 doelpunten tegen). In de 

voorjaarscompetitie (1e klasse 16) eindigde F1 op de vierde plaats met 13 punten uit 10 

wedstrijden (41 doelpunten voor en 35 doelpunten tegen). 

‣ Rolder Boys F2 werd getraind door Wouter Hoeve en begeleid door Pieter Jan de Bos 

en André Zinger. In de najaarscompetitie (3e klasse 05) eindigde men als zesde met 14 

punten uit 10 wedstrijden (46 doelpunten voor en 27 doelpunten tegen). In de 

voorjaarscompetitie (3e klasse 41) eindigde F2 op de derde plaats met 18 punten uit 10 

wedstrijden (50 doelpunten voor en 24 doelpunten tegen). 

‣ Rolder Boys F3 werd getraind door Youri Zwart en begeleid door Tako Keja. In de 

najaarscompetitie (4e klasse 07) eindigde men als achtste met 13 punten uit 11 

wedstrijden (23 doelpunten voor en 64 doelpunten tegen). In de voorjaarscompetitie (3e 

klasse 39) eindigde F3 op de vijfde plaats met 6 punten uit 10 wedstrijden (22 

doelpunten voor en 54 doelpunten tegen). 

‣ Rolder Boys F4 werd getraind door Bram Brugman en begeleid door Ronald Kamst en 

Marco Wiechers. In de voorjaarscompetitie (5e klasse 17) eindigde F4 op de derde 

plaats met 20 punten uit 10 wedstrijden (67 doelpunten voor en 19 doelpunten tegen). 

‣ Rolder Boys F5 werd getraind door Bram Brugman en Ivan Keja en begeleid door Gert-

Jan Hingstman en Johan Stoffers. In de voorjaarscompetitie (5e klasse 18) eindigde F5 

op de zesde plaats met 4 punten uit 10 wedstrijden (9 doelpunten voor en 59 tegen). 

!
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Zaalvoetbal 

De zaalcompetitie wordt steeds belangrijker binnen het jeugdvoetbal van Rolder Boys. 

Tijdens de winterperiode trainen de pupillen in de zaal en de oudere teams op het veld. In 

het afgelopen winterseizoen hebben in totaal 13 teams (veldteams D2 t/m F4) in de 

verschillende leeftijdscategorieën meegedaan aan deze competitie. Dit zaalseizoen werden 

D2, D4, E2 en E4 kampioen. Daarnaast namen A1, B1, B2 (met 2 teams), C1, C2, C3 en 

D1 deel aan het kerstzaalvoetbaltoernooi van de KNVB. 

!
Het jaar werd op zondag 29 december traditioneel afgesloten met het spelen van het 

oliebollen zaalvoetbaltoernooi voor de jeugd in sporthal De Boerhoorn. Ook dit jaar weer 

een groot succes. Met een opkomst van 151 jeugdleden (F-pupillen tot en met de B-

junioren) werd er per leeftijdscategorie volop gestreden om de eer. Na afloop van de 

wedstrijden tegen leeftijdsgenoten voetbalden de pupillen tegen hun eigen ouders. Voor 

iedereen een leuke uitdaging. De door Echte Bakker Pots gesponsorde oliebollen 

ontbraken ook dit jaar niet. Zij worden daar dan ook hartelijk voor bedankt! 

!
Kampioenen 

De kampioenselftallen kregen – 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 door o.a. speciale kampioensshirts te laten drukken. Het 

kampioensfeest wordt steevast afgesloten met een uitgebreide tour op de kar door Rolde. 

!
Afgelopen seizoen waren er verschillende kampioensfeesten te vieren: 

‣ Rolder Boys B1 werd kampioen in een hele competitie; 

‣ Rolder Boys D3 en F1 werden kampioen in de najaarscompetitie; 

‣ Rolder Boys D2, D4, E2 en E4 werden kampioen in de zaalcompetitie. 

!
Organisatie 

De jeugdcommissie werkt als een hecht team met een duidelijke taakverdeling en 

vergaderd één keer per twee weken op de maandagavond. Aan het begin van het seizoen 

werd een geheel nieuwe jeugdcommissie samengesteld, bestaande uit Hans Waalkens 

(voorzitter a.i.), Jeroen Bouma, Alex Hindriks, Rolf Holtrop en Jos Wolfkamp. Later traden 

Dino Kubat (beoogd voorzitter jeugdcommissie), Else Boelens en Jack Stoffers toe. 

Marco Zuidberg (oud-speler en jeugdtrainer) nam het jeugdcoördinatorschap over van Tim 

van Huffelen, die dit vanwege een nieuwe baan moet neerleggen. Het bestuur en de 

jeugdcommissie bedanken Tim voor zijn inzet en zijn verheugd dat Marco met zijn kennis 

en ervaring bereid is gevonden deze weer voor Rolder Boys in te gaan zetten. 
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!
De taakverdeling binnen de jeugdcommissie was in het afgelopen seizoen als volgt: 

‣ Hans Waalkens, voorzitter jeugdcommissie a.i., financiën 

‣ Dino Kubat kandidaatvoorzitter jeugdcommissie, financiën 

‣ Jeroen Bouma wedstrijdsecretaris jeugd 

‣ Jack Stoffers, aanspreekpunt A- en B- junioren 

‣ Jos Wolfkamp, aanspreekpunt C-junioren en materialen 

‣ Rolf Holtrop, aanspreekpunt D-pupillen en penaltybokaal 

‣ Else Boelens, aanspreekpunt E-pupillen en activiteiten 

‣ Alex Hindriks, aanspreekpunt F-pupillen 

‣ Marco Zuidberg, jeugdcoördinator 

!
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. 

!
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 lang 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. 

!
Jeugdbeleidsplan 

De jeugdcommissie 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. 

!
Er werden afgelopen seizoen vier bijeenkomsten voor trainers en begeleiders 

georganiseerd. Naast praktische zaken over de competitie- en voetbalactiviteiten, kwamen 

er ook speciale thema’s over jeugdvoetbal aan de orde. 

!
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 
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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 

begeleiding en de jeugdcommissie 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. 

!
Nieuwe aanpak teamindeling 

In het voorjaar werd een start gemaakt met de teamindeling voor het seizoen 2014-2015. 

De teamindeling is altijd een gevoelig onderwerp dat tot veel discussies leidt. Om dit proces 

in goede banen te leiden werden er verschillende bijeenkomsten met trainers, leiders, de 

jeugdcommissie en de commissie Voetbaltechnische Zaken georganiseerd. Op basis van 

het Voetbaltechnisch Beleidsplan en Technisch Jeugdplan werd de teamindeling gemaakt. 

Wederom bleek dit geen gemakkelijke opgave, onder meer door late aan- en afmeldingen. 

Uiteindelijk werden er 2 A-teams, 2 B-teams, 4 C-teams (waaronder een meisjesteam), 4 

D-teams, 4 E-teams en 4 F-teams inschreven voor de competitie. 

!
Afsluiting 

Het jeugdvoetbal van de voetbalvereniging Rolder Boys komt tot stand door een grote inzet 

van, samenwerking, betrokkenheid en heel veel 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.  De jeugdcommissie wil 

daarom iedereen hartelijk bedanken voor zijn/haar inzet. 

!
Samengevat, de jeugdopleiding staat stevig in haar schoenen. Er ligt goed beleid onder en 

er zijn nog steeds voldoende vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan de uitvoering 

ervan, allemaal voor het plezier en de ontwikkeling van onze jeugd. 

!
Dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst! 

!
Jeugdcommissie Rolder Boys 

oktober 2014
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