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Eind augustus konden we dit seizoen weer ‘normaal’ beginnen. De meeste teams hebben 

meegedaan aan de bekerwedstrijden en de eerste competitiewedstrijden zijn ook gespeeld. Helaas 

werd het seizoen halverwege oktober weer stilgelegd. Er mochten geen wedstrijden meer gespeeld 

worden en enkel de jeugd mocht nog trainen. Begin maart kwamen er enkele versoepelingen, 

waardoor het voor de senioren ook weer mogelijk werd om te trainen, maar wel met beperkingen.  

De KNVB was nog van plan om een Regiocup te organiseren, maar inmiddels is deze voor de senioren 

al uitgesteld. 

Toch zijn we dit seizoen positief begonnen en hebben wij de volgende teams ingeschreven: 3 

senioren mannen teams, een vrouwen team, een 35+ vrouwen team op vrijdag en een mannen 

zaalteam. In de jeugd hadden we de teams: JO7, JO8, JO9, JO10, JO13, JO15, MO17 en JO17. 

JO7, JO8, JO9, JO10 

September 2020, de aftrap van de competitie! Leuk, weer na een lange vakantie het veld op. De 

kinderen weer vol met energie en ze hadden zin om met hun leeftijdsgenoten de wedstrijden te 

voetballen. Helaas van korte duur, want begin oktober kregen we helaas het nieuws dat de corona 

weer op speelde. De KNVB had de competitie stilgelegd tot nader order. Het trainen mocht gelukkig 

doorgaan voor de jongste jeugd. 

Dankzij de trainers en vele enthousiaste ouders hebben de kinderen lekker door kunnen trainen aan 

hun voetbalskills. Zodra het weer het toeliet en de regels weer wat ruimer waren, was de 

zaterdagmorgen toch wel de leukste ochtend bij Tonego. Er werd weer gevoetbald! Althans de 

jongere jeugd. Er waren wat speciale trainingen en onderlinge wedstrijdjes.De kinderen hebben 

genoten. Tot op heden heeft de KNVB laten weten dat de competitie nog niet opgepakt gaat worden, 

dus bij Tonego gaan we op dezelfde voet door totdat we weer gezellig tegen andere dorpen mogen 

voetballen.  

Het is goed om te zien dat er steeds meer nieuwe jeugd bij komt. Zo bestond het JO7 team dit jaar uit 

15 spelers.  

JO13, JO15, MO17, JO17 

Ook voor deze teams stopte de competities snel. Gelukkig mocht ook de oudere jeugd gewoon door 

trainen. Onder deze teams werden verschillende wedstrijdjes gespeeld, zodat ze toch een beetje dat 

wedstrijdgevoel hadden. Zo hebben JO13 en JO15 leuke wedstrijdjes met elkaar gespeeld.  

Voor de MO17 was dit een nieuw jaar, omdat zij nu een samenwerkingsteam zijn tussen Tonego en 

SVM. De meiden hebben dit goed opgepakt en zijn fanatiek blijven trainen. 

De JO17 begon dit jaar krap qua spelers. Daarom was er voor dit team ook een samenwerking met 

SVM, zodat SVM spelers kon aanvullen wanneer wij te kort hadden. Gelukkig werd de JO17 al snel 

uitgebreid door een aantal spelers uit Kuinre.  

Dames 

De dames kwamen dit seizoen uit in de 3e klasse. Na een lobby vanuit de dames, stond er uiteindelijk 

een grote club dames. Na 3 wedstrijden en 4 punten was een plek in de middenmoot het resultaat 

voor dit seizoen. Marcel Boone heeft aangegeven na dit seizoen te stoppen. Er wordt gekeken naar 

een vervanger, hopelijk kunnen we daar snel meer over melden. 



3e 

Het elftal onder leiding van Robin Dijkstra speelde dit seizoen in de 6e klasse. Helaas geldt ook hier 

dat na slechts 3 wedstrijden de competitie werd beëindigd. Hopelijk kan het 3e komend seizoen weer 

volledig aan de bak. Want ja, wat is TONEGO zonder het 3e elftal? 

2e  

Het 2e elftal kwam dit seizoen uit in de 4e klasse met maar 1 doel, KAMPIOEN worden en terug naar 

de 3e klasse. Het begin kende zich door een keepersprobleem, welke gelukkig opgelost werd. Ten 

opzichte van het 3e elftal, speelde het 2e 1 wedstrijd meer. Dit onder leiding van Jaap Vaandrager en 

Chris van Vilsteren. 

1e 

Het 1e elftal kwam dit seizoen goed uit de startblokken, alle 3 de wedstrijden in de beker werden 

gewonnen. Deze lijn werd doorgezet in de competitie, waar het na 4 wedstrijden bovenaan staat. 

Maar corona voorkomt een kampioenfeest op het sportpark. Al rond het nieuwe jaar werd er bekend 

dat Henk Sleurink nog een jaar door gaat bij TONEGO. 

Al met al was dit, net als vorig seizoen weer een raar jaar, waarin we niet zoveel gevoetbald hebben 

als we hadden gehoopt. Toch zijn we als club creatief geweest en hebben we met name de jeugd 

zoveel mogelijk door laten voetballen. Dit konden we realiseren door alle vrijwilligers, leiders en 

trainers. Hiervoor willen wij ze dan ook bedanken! 

We gaan ervoor om de competitie in september weer normaal te starten, zodat we kunnen doen 

waar we goed in zijn: VOETBALLEN! 


