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Jaarverslag Jeugdcommissie VVS’46 seizoen 2021 - 2022 
 
 
Inleiding 
Voor het seizoen 2021-2022 stonden vele activiteiten op de kalender. Het Jaarplan lag klaar 
en de financiën waren geregeld. Helaas gooide het coronavirus na een vliegende start met 
enorm veel belangstelling en deelnemers aan het Schipper Kozijnen Jeugdtoernooi opnieuw 
roet in het eten. Wel konden de wedstrijden, rekening houdende met de besmettingen, door 
gaan. Alleen in de winterperiode kwamen de geplande activiteiten te vervallen. Daardoor 
gingen het Weijvertoernooi en het wintertoernooi in de zaal niet door. 
 
Met opnieuw de nodigde creativiteit is het ons samen gelukt veel activiteiten door te laten 
gaan. In de periode mei en juni 2022 was het even zweten en puzzelen. Spannend ook 
omdat er veel behoefte was om elkaar te ontmoeten en naast activiteiten van onze 
vereniging ook vele andere leuke activiteiten voor het eerst weer werden georganiseerd. Met 
een beetje geven en nemen is de puzzel gelegd.  
 
Een groot compliment aan iedereen voor het improvisatievermogen en de gepleegde inzet. 
En dank aan de vele vrijwilligers die soms op het laatste moment nog een en ander hebben 
moeten omzetten.  
 
Wij wensen jullie / u veel leesplezier toe namens de Jeugdcommissie en Jeugd Technische 
commissie en de vele voetbalmakers. 
 
Jeugdcommissie 
Voor het organiseren van de activiteiten is en wordt nauw samengewerkt door de 
Jeugdcommissie met de Jeugd Technische Commissie en de werkgroepen die zich bezig 
houden met het organiseren van het jeugdweekend en de toernooien. Ook de mensen die de 
velden, kantine en accommodatie beheren helpen de jeugd om naar hartenlust te kunnen 
spelen. Deze vrijwilligers maken voor ons allemaal deel uit van de Jeugdcommissie en zijn 
onmisbaar voor een vereniging om alles te kunnen doen wat we organiseren. Dank jullie wel! 
  
Teams 
We trappen het seizoen 2021-2022 af met 27 jeugdteams (21 jongens- en 6 meidenteams) 
en met 12 kinderen in de kweekvijver. In de zaal starten we met drie nieuwe jeugdteams. 
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Activiteitenoverzicht 2021-2022 
 
 
Aftrapavond – 24 augustus 2021  
Het seizoen staat weer voor de deur en worden de kleding- en ballentassen weer uitgegeven 
door Piet en Sjaak. Ook werden de nieuwe coaches wegwijs gemaakt bij VVS. 
 

 
 
 
Schipper Kozijnen Jeugdtoernooi - 27 en 28 augustus 2021 
We mochten weer! Vrijdagavond was het de beurt aan de O17-O19 teams en zaterdag 
speelden de overige leeftijdscategorieën hun wedstrijden. Totaal 28 poules, 112 teams en 
jawel ruim 1.200 voetballende kinderen. Ongelofelijk wat een enthousiasme op het veld en 
fijn om weer zoveel blije koppies te zien! Met dank aan de organisatie, die dit toernooi in  
beperkte tijd heeft weten te organiseren. Compliment aan alle betrokken vrijwilligers.  
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MO11-1 naar Volendam voor Albert Heijn Cup – 1 oktober 2021 
De MO11 werd door FC Volendam en Albert Heijn uitgenodigd om deel te nemen aan de 
Albert Heijn Cup. Voor de meiden een geweldige ervaring: spelen in een “echt” 
voetbalstadium. De meiden sleepten er een keurige 0-1 overwinning uit. Corona verhinderde 
helaas het verder uitspelen van dit toernooi in de geplande vorm. In plaats daarvan gingen 
de meiden op 3 juli 2022 nog een keer terug naar Volendam voor een toernooi. Daar hebben 
ze tegen sterke tegenstanders volop strijd geleverd. Een mooie afsluiting van hun seizoen. 
 

 
 
JO13-1 Herfstkampioen – 10 oktober 2021 
De JO13-1 mag zich de eerste kampioen van het seizoen noemen. Zo snel hadden we nog 
niet eerder feest. In een korte competitie van 7 wedstrijden, bleven de mannen van coaches 
Stefan Dol en Don Konijn ongeslagen. Hulde. 
 
Met VVS naar AZ – Utrecht – 17 oktober 2021 
AZ nodigde alle leden van VVS uit om tegen gereduceerd tarief naar de wedstrijd AZ – 
Utrecht te komen kijken. 100 mensen maken hier gebruik van en zagen AZ overtuigend met 
5-1 winnen van Utrecht. Voor elke verkochte kaart ontvangt VVS een cashback van 
 € 1,--. Dat is weer mooi meegenomen.  
 
JO10-1 naar AZ voor toernooi (herfstvakantie) 
De JO10 mocht in de herfstvakantie meedoen aan een toernooi bij AZ. Helaas hebben we 
geen verslag en foto’s ontvangen van de prestaties van onze jongens. 
 
Inlooptraining Kweekvijver – 6 november 2021 
Op 6 november werd een inlooptraining georganiseerd voor de jongste jeugd. Dit om kennis 
te maken met de vereniging en te proberen of ze voetbal ook leuk vinden. Bij de speciale 
inlooptraining voor de Kweekvijver telden we acht nieuwe gezichten.  
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Sinterklaasviering met de Kweekies – 27 november 2021 
 
Op zaterdagochtend bezochten twee Pieten de Oranjehal van VVS, waar 
de Kweekvijver op dat moment druk aan het trainen was. De Pieten 
werden hartelijk en met gezang ontvangen. De kinderen kregen na afloop 
een leuk cadeau mee naar huis.  
 
 
Pepernoten toernooi  - 1 december 2021  
Woensdagmiddag 1 december werd het Sinterklaasfeest voor de O7 – O9 teams gevierd. 
Jaap Groot kwam onderweg tijdens zijn werkzaamheden op de velden twee verdwaalde 
Pieten tegen die hij snel naar de kantine bracht. Want daar werd het Sinterklaasfeest 
gevierd.  
 
 
Cadeautje dit jaar voor de jeugd een mok om zelf in te kleuren met 
voetbalmotief. 
 
 
 
 
 
MO-15 najaarskampioen – 20 december 2021 
De MO 15 dat bestaat uit een mix van eerste en tweedejaars MO 15 meiden werd 
najaarskampioen met 20 punten uit 9 wedstrijden en een veel doelsaldo dan de concurrentie. 
De meiden promoveerden hiermee naar de 1e klasse. Super goed gedaan.  
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Inloopmiddag jeugd – 9 april 2022 
Zaterdagochtend 9 april organiseerden we een inloopochtend voor de Kweekvijver. Er is 
vooraf weer flink geflyerd bij de scholen en in de nieuwe wijk Heerenweide. Vanwege het 
slechte weer trainden de jongste jeugd in de Oranjehal. We zagen vele nieuwe gezichten. 
Vier waren er zo enthousiast dat de direct mee zijn blijven trainen. 
 
Eierenactie - 11 en 12 april 2022 
Twee jaar kon de eierenactie vanwege de coronabeperkingen niet doorgaan, maar dit jaar 
hebben de helden van de O12 en O13 teams weer ontzettend hun best gedaan om de 
ingekochte eieren aan de man te brengen. Met de uitbreiding van Heerenweide hebben we 
maar liefst 18 wijken ingedeeld. Met dank aan alle rij-ouders is het ons gelukt. Van de 9.000 
ingekochte eieren waren 8.000 verkocht. Maar wel met een recordopbrengst. De eieren 
waren sterk in prijs gestegen. Maar door een slimme inkopster hebben we flink kunnen 
scoren.  
 
JO10-1 naar internationaal toernooi – 15-17 april 2022 
JO10-1 beleefde een spectaculair Paasweekend op een internationaal toernooi in België, 
waar het team onder meer tegen Engelse en Belgische teams speelde.  
 

 
 
Voetbalfestival KNVB – 18 april 2022 
Tweede paasdag zijn de festiviteiten rondom het 75-jarig jubileum van VVS van start gegaan 
voor de jongste jeugd. Norbert v.d. Bijl heeft in een KNVB loterij het KNVB voetbalfestival 
gewonnen en aan VVS’46 geschonken. Waarvoor hij in het zonnetje gezet. Onder een 
stralende zon werd het B-veld met hulp van veel vrijwilligers rap omgetoverd in een 
voetbalfestivalterrein, waar 90 kinderen zich twee uur konden uitleven. De 
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jubileumcommissie zorgde voor een extra feestelijk tintje door de alle kinderen te voorzien 
van een ijsje, drinken en een broodje knakworst. Er werd met een drone op het C-veld met 
alle deelnemers het logo van 75 jaar uitgebeeld. Een mooie blijvende herinnering.   
 

 
 
 
Jan Jonker Guppietoernooi – 21 mei 2022 
Terug van weggeweest: het Jan Jonker Guppietoernooi. Dit toernooi voor de allerjongsten 
werd voor de 25e keer georganiseerd. Normaliter vindt het toernooi plaats in de 
voorjaarsvakantie. Door de coronamaatregelen kon dit helaas niet doorgaan. Er was zoveel 
vraag naar het doorlaten gaan van dit toernooi waardoor we in de toch al drukke kalender dit 
gaatje nog vonden om het te laten spelen. Mevrouw Jonker verrichte traditioneel de aftrap 
waarna het toernooi kon beginnen. Naast de Kweekvijver van VVS zagen we ook teams van 
Grasshoppers, RKEDO en VVW in actie. 
 

 
 
Voorjaarskampioenen – mei 2022 
De JO13-1 vierde hun kampioenschap met een 2-0 overwinning op KGB. En in de zaal klonk 
het “We are the champions” voor de JO17-1. 
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Mixtoernooi met BBQ O12-016 teams – 25 mei 2022 
Zo’n 75 jeugdleden uit de O12 t/m O16 teams waren aanwezig bij het Mixtoernooi. Het is 
voor deze groep de afsluiting van het seizoen. Met Barcelona, Arsenal, Ajax en alle 
topploegen op het veld werd gestreden om de eer. Tussendoor werden de magen goed 
gevuld met een overheerlijke barbecue. De regen hield niemand tegen en uiteindelijk ging de 
jeugd blij naar huis. En fijn dat we altijd weer op vrijwilligers kunnen rekenen die helpen bij 
onze evenementen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jeugdweekend 3-4 juni 2022 
De Jeugdweekendcommissie heeft er weer een mooi spektakel van weten te maken voor de 
allerjongste jeugd O7 t/m O11. Vele mochten voor het eerst meedoen en sliepen in de 
Oranjehal. Alhoewel, sommige hadden andere plannen. De start was op vrijdagavond met 
een vossenjacht door Spanbroek en daarna een feest in de kantine en vervolgens de 
slaapnacht. Zaterdagochtend mocht ook de Kweekvijver aansluiten en volgde er nog een 
gezellige dag vol (voetbal)spelletjes, met als afsluiter de altijd enerverende en vooral leuke 
wedstrijden tegen de ouders. Ook hier moest de commissie snel schakelen waarvoor dank. 
Eerst met het wel of niet gebruik kunnen maken van de Oranjehal omdat de competitie in de 
zaal uitliep en vervolgens met nog op de valreep vele extra aanmeldingen. Ondanks de 
spanning is het allemaal op z’n pootjes terecht gekomen en heeft iedereen genoten.   
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Schipper Kozijnen familietoernooi – 5 juni 2022 
Ook na twee coronajaren weer terug in de agenda. En wat werd 
het een feest. Het team van voetbalschool Stefan Dol was de 
“officiële” winnaar, maar eigenlijk waren alle deelnemers winnaar. 
Hoewel er een code geel was voorspeld, waren de weergoden de 
organisatie goed gezind. Na afloop bleef het onder leiding van 
zanger Mokumse Danny nog lang onrustig in de kantine en op het 
terras. 
 
 

 
 
 
 

 
 
Afsluitavond 15 juni 2022 
Na twee onafgemaakte seizoenen, zijn  – 
met een korte onderbreking in de winter – 
alle competities afgerond. Dat nam iets 
langer in beslag dan gebruikelijk. De 
tassen konden op twee momenten 
worden ingeleverd. Na alle toernooien en 
wedstrijden was met het inleveren van de 
tassen het nu echt het einde van het 
lange seizoen. Coaches, trainers en 
begeleiders die na dit seizoen afscheid 
nemen, werden nog even extra in het 
zonnetje gezet en bedank voor hun 

bijdrage aan de vereniging en de jeugd. Alle anderen werden natuurlijk ook bedankt en hun 
zien we graag komend seizoen weer terug. 
 
Diverse jeugdteams in het nieuw – gehele seizoen 
VVS’46 is dit jaar van kledingleverancier gewisseld en overgestapt op zogenaamde 
sublimatieshirts. De komende jaren zullen alle tenues hiervoor vervangen worden. 
Diverse jeugdteams zijn dit jaar al door hun shirt sponsoren in het nieuw gestoken. Op de 
foto de JO16-1 in hun nieuwe shirts met dank aan Broekhuis. 
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Pupil van de week – gehele seizoen 
Kinderen uit het geboortejaar 2011 waren dit seizoen aan de beurt om pupil van de week te 
zijn. Spannend en vooral heel leuk voor de pupil en ouders. We hadden echter meer 
kinderen in dit geboortejaar dan wedstrijden. Helaas kon daardoor niet iedereen aan de beurt 
komen. 
 


