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Beste voetballiefhebbers, 
 
Het seizoen 2020-2021 is inmiddels gestart, maar eerst wil ik nog even terugkijken 
op het bijzondere afgelopen seizoen. 
 
Naar aanleiding van de JVTC cursus, die 14 van onze kaderleden in de eerste helft 
van 2019 hebben afgerond, hebben we elk jeugdteam aan het begin van het seizoen 
handvaten gegeven waarmee ze aan de slag zijn gegaan. Het gaat hier onder andere 
om teamafspraken en de uitgangspunten waar je als coach/trainer rekening mee 
moet houden om elke jeugdspeler met plezier te laten voetballen en zelf als 
trainer/coach ook plezier in je vrijwilligerswerk te houden. Het leuke van deze 
aanpak is dat de iedereen plezier heeft en beter gaat voetballen. Bij het ene team 
gaat het wat beter als een ander team, maar we zien dat ieder team hierin zijn eigen 
tempo stapjes in zet. 
 
Tijdens de afgelopen jaarvergadering is het beleidsplan van de club gepresenteerd. 
In dit beleidsplan staat hoe we als club tegen (jeugd)zaken aankijken en hoe we 
(jeugd)zaken aanpakken. Een voorbeeld is hiervan hoe we de teamindeling tot stand 
komt.  
 
Eind 2019 hebben we ook de functie van HJO geëvalueerd. Afgelopen jaar was het 
derde jaar als HJO en trainer van de JO19 voor Zoran Gulev. We hebben mede 
dankzij Zoran de laatste jaren mooie stappen gezet in onze jeugdafdeling. Deze 
positieve lijn willen we graag vasthouden en we denken dat een nieuwe, frisse 
aansturing vanuit de HJO ons daarbij gaat helpen. We zijn dan ook blij dat Peter 
Groenen bereid is om komende jaren de taak als HJO en trainer van de JO19 op zich 
te nemen. Peter is onder de 35 plussers onder ons geen onbekende. Hij heeft in het 
verleden enkele mooie jaren achter de rug als trainer van onze selectie. 
 
In maart brak de Covid-19 crisis uit. Iets wat we nooit voor mogelijk hielden 
gebeurde toch: in heel Nederland, en dus ook onze club, kwamen de activiteiten stil 
te liggen. Uiteindelijk viel het besluit dat het seizoen niet meer afgemaakt werd. 
Eind april zijn de trainingen, al dan niet met bepaalde voorwaarden, opgestart. 
Uiteindelijk hebben we begin juni ook nog de Champions League en de 
Penaltybokaal kunnen spelen op ons sportpark, zonder publiek uiteraard. 
 
Komend seizoen starten we de competitie met een extra team: de JO12. Het aantal 
spelers laat het toe om dit team in te kunnen schrijven. Alle teams zijn niet dik 
bezet, maar afgelopen jaar heeft laten zien dat leiders er onderling altijd uit komen. 
Als club vinden we het belangrijk dat iedere speler zoveel mogelijk aan het 
voetballen toekomt. 
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Komend seizoen heeft de KNVB voor de JO7 t/m JO12 het vier fasen model 
ingevoerd. Dit betekent dat ieder team 4 keer per jaar opnieuw ingedeeld wordt (en 
geen bekerwedstrijden speelt). Naarmate het seizoen vordert komen de teams 
steeds meer tegenstanders tegen van een gelijkwaardig niveau. Dit moet het 
voetbalplezier en ontwikkeling bevorderen. 
Vanaf de JO13 deelt de KNVB komend seizoen de teams in op basis van historische 
wedstrijdgegevens. Ook hier is de gedachte om het voetbalplezier en ontwikkeling 
te bevorderen. 
 
Rest mij om vanaf deze plek alle vrijwilligers te bedanken die zich afgelopen seizoen 
en komend seizoen inzetten voor onze club. We hebben een mooie, grote groep 
vrijwilligers zonder wie het niet mogelijk is dat onze kinderen iedere training en 
wedstrijd fijn een balletje kunnen trappen. 
 
Namens de jeugdcommissie wens ik iedereen een plezierig en sportief seizoen toe. 
 
Peter Janssen   
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De spelers/ speelsters 
 

• Spelers dienen goed (warm) gekleed op de trainingen te verschijnen. 

• Alle spelers worden tijdig op de training verwacht. 

• Het is echter niet de bedoeling om te vroeg aanwezig te zijn en andere 
trainingen te verstoren. 

• Iedereen heeft recht op een goede en leuke training of wedstrijd; heb respect 
voor je medespelers, trainer en leider, scheidsrechter en je tegenstander. 

• Bezoek in principe altijd de trainingen, of er moet een goede reden zijn voor 
je afwezigheid. Afmelden bij leider of trainer is verplicht.  

• Meldt je af zodra je weet dat je niet kunt voetballen of trainen op een 
bepaalde dag; de trainer en leider kan hier dan rekening mee houden. 

• Het is verboden voetbalschoenen uit te kloppen tegen de buitenmuren. We 
zijn met z’n allen verantwoordelijk voor een schoon sportpark. 

• In principe zijn alle spelers verplicht zich na de wedstrijden en trainingen te 
douchen. Uit hygiënisch oogpunt adviseren wij het gebruik van badslippers 
tijdens het douchen. 

• Mocht om welke reden dan ook, iemand zich niet kunnen douchen, dan 
wordt men verzocht dit door te geven aan de leider/ trainer. 

• Alle spelers dienen ervoor te zorgen dat de kleedlokalen na gebruik in 
fatsoenlijke staat worden achter gelaten. Dit geldt niet alleen voor onze eigen 
kleedlokalen maar ook voor de kleedlokalen van andere verenigingen. 

• Spelers kunnen door hun leider worden aangewezen om hun kleedlokalen 
schoon te maken. Verder mag er nimmer sprake zijn van vernieling van 
materialen of voorwerpen.  

• De vereniging heeft dan het recht om de kosten op de speler(ster) of hun 
ouders te verhalen. 

• Na de trainingen zorgen spelers en trainers ervoor dat het gebruikte materiaal 
weer teruggebracht wordt op de daarvoor bestemde plaats in het 
materialenhok. 

• Mochten er zich bij kinderen problemen voordoen, bijvoorbeeld op het 
gebied van gezondheid of allergie, wilt u dit dan door geven aan de leider/ 
trainer van uw kind opdat hier dan rekening mee kan worden gehouden. 

• Als de kinderen met de fiets naar het sportpark komen zet dan de fiets op de 
daarvoor bestemde fietsenstalling.  

• Zorg dat de fiets goed in orde is en dat er een goede verlichting op zit. 

• Kinderen die zich niet houden aan de regels zullen we op hun gedrag 
aanspreken. Mocht dit niet helpen zullen we met de ouders contact 
opnemen. 
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Algemene opmerking: 
Voetbal is een leuke hobby, zorg dat het leuk blijft voor iedereen die eraan 
meedoet, je medespelers, tegenstanders, leiders, scheidsrechters, enz. Wanneer 
een speler zich niet op een correcte wijze gedraagt zal hij/zij hierop worden 
aangesproken. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan is de vereniging 
genoodzaakt om passende maatregelen te nemen. Deze kunnen variëren van 
karweitjes op het sportpark tot schorsingen voor trainingen en of wedstrijden. In het 
ergste geval zal eventueel zelfs worden overgegaan tot royement van het 
lidmaatschap. 
 
Alle spelers en ouders dienen met deze algemene richtlijnen bekend te zijn. Voor 
het overige worden de officiële KNVB-reglementen gehanteerd. 
 
Tips voor ouders: 

• Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk naar het team van uw 
zoon of dochter kijken. 

• Wees enthousiast, stimuleer niet alleen uw kind maar ook de medespelers. 

• Laat het coachen over aan de trainer/ jeugdleider. U weet niet welke taak een 
speler heeft meegekregen door tegenstrijdige aanwijzingen raakt de speler 
alleen maar in de war. 

• Blijf altijd positief, juist bij verlies, wordt niet boos en ga niet schreeuwen. 

• De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoei u niet met zijn beslissingen.  
We mogen blij zijn met de scheidsrechters die dit doen! 

• Gun uw kind het kind-zijn, want het moet nog zoveel leren. Winnen, maar ook 
verliezen hoort nu eenmaal bij voetballen. 

• Als uw kind echt talent heeft wordt dit heus wel opgemerkt. 
 
Pupil van de week 
Bij iedere thuiswedstrijd van het 1e elftal wordt er een jeugdspeler (team JO13) 
uitgenodigd om alles wat met deze wedstrijd te maken heeft bij te wonen.  
De speler mag met de seniorenspelers het veld oplopen en hier de aftrap verrichten. 
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Lidmaatschap 
Jaarlijks wordt er veel energie gestoken in een goede indeling van de teams en de 
spelers. 
 
Wij willen u vriendelijk doch dringend vragen hiermee bij het aanmelden- of 
afmelden van uw kinderen rekening te houden en het lidmaatschap niet tussentijds 
op te zeggen. Het zou dan namelijk kunnen gebeuren dat we een team wel of niet 
kunnen vormen en wel/niet kunnen indelen in een competitie.  
 
Een seizoen bestaat uit een najaarsreeks en een voorjaarsreeks. 
Na de najaarsreeks kan men zich eventueel afmelden voor 31 december. 
Na de voorjaarsreeks, normaal gesproken eindigend eind april/begin mei, kan men 
zich afmelden als lid van onze jeugdvoetbalvereniging.  
Het afmelden dient vóór 1 mei te geschieden i.v.m. de doorbelasting van de 
contributie door de KNVB.  
Bij afmelden na deze genoemde data wordt de contributie voor de voetbalreeks niet 
meer gerestitueerd. 
 
Aanmelden van nieuwe leden kan het gehele jaar.  
Afhankelijk van de situatie zal bekeken worden of uw kind meteen kan starten in 
een team. 
Aan de trainingen kan normaliter wel meteen worden deelgenomen.  
Uiteraard gaat dit in goed overleg met trainer/leiders. 
 
Aan- of afmelden van jeugdleden kan via het aanmeldformulier op de website 
www.svysselsteyn.nl. 
 
Contributie SV Ysselsteyn 
De contributie van SV Ysselsteyn wordt tweemaal per seizoen geïnd via 
automatische incasso. De eerste keer is dit in november, de tweede keer in maart. 
Hiervoor vullen de leden of ouders van jeugdleden een machtiging in bij 
aanmelding.  
In onderstaande tabel staan de contributiebedragen per jaar voor de verschillende 
categorieën leden. Deze contributiebedragen voor het nieuwe seizoen worden 
jaarlijks vastgesteld tijdens de jaarvergadering eind oktober/begin november.  
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Toelichting: 
Pupillen zijn leden t/m 11 jaar, junioren zijn leden vanaf 12 t/m 16 jaar 
(peildatum 1 januari van elk seizoen).  
Leden die langdurig geblesseerd zijn, kunnen achteraf een ¼ deel van de contributie 
terugkrijgen. Neem hiervoor zelf contact op met het secretariaat. 
Wijziging van rekeningnummer, moet net als andere adreswijzigingen doorgegeven 
worden aan de ledenadministratie. 
 

    

Afdeling voetbal Jaarbedrag 

Pupillen € 60,00 

Junioren € 75,00 

  

Senioren en veteranen € 105,00 

  

Steunende leden € 50,00 

  

 
Indien er vragen zijn over de contributie, informeer dan bij de contactpersoon voor 
ledenadministratie en contributie SV Ysselsteyn:  
Karin Bovee, ledenadministratie@svysselsteyn.nl 
Voor overige vragen, informeer bij het secretariaat: 
Lidwien Willems, secretariaat@svysselsteyn.nl 
 
Commerciële (bel)acties?! 
SV Ysselsteyn werkt niet mee aan commerciële (bel)acties van bijvoorbeeld 
voetbalbladen Elf en Voetbal International onder leden en bedrijven. Zij krijgen de 
ledenbestanden via de KNVB. Men kan meestal hier onderuit door binnen 3 
maanden schriftelijk op te zeggen. SV Ysselsteyn doet alleen mee aan de Grote 
Clubactie door loten te verkopen aan hun eigen leden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ledenadministratie@svysselsteyn.nl
mailto:secretariaat@svysselsteyn.nl
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Trainingen: 
 
In onderstaand schema is aangegeven wanneer en hoe laat elk team traint  
 
Trainingsdagen / 
Tijden       
JO19 Maandag Donderdag 19.45-21.15 

JO17 Maandag 19.45 - 21.15 Donderdag 18.15-19.45 
JO15 Maandag Woensdag 19.15-20.45 

JO13 Maandag Woensdag 18.00-19.30 

JO12 Maandag Woensdag 18.00-19.15 
JO11-1 Maandag Woensdag 18.15-19.30 

JO11-2 Maandag Woensdag 18.15-19.30 
JO10-1 Maandag Woensdag 18.00-19.00 

JO10-2 Maandag Woensdag 18.00-19.00 

JO9-1 Dinsdag Donderdag 18.00-19.00 
JO9-2 Dinsdag Donderdag 18.00-19.00 

JO8-1 Dinsdag Donderdag 18.00-19.00 
JO8-2 Dinsdag Donderdag 18.00-19.00 

JO7 1/2 Dinsdag   18.00-19.00 
    

 
De keeperstrainingen staan gepland op de maandagavond. 
Vanaf JO10 is er de mogelijkheid om keeperstraining te volgen. 
Per elftal kan een (gemotiveerde-) keeper meedoen. 
De keeperstraining duurt 30 à 40 minuten en vindt plaats op maandagavond vanaf 
18.00 uur.  Aanmelden kan via de elftalleider. 
Het is de bedoeling dat keepers keeperhandschoenen dragen. 
Als er sprake is van een ‘vaste keeper’ van JO19 t/m JO13 kunnen de 
keeperhandschoenen tot een bedrag van € 45,-  bij de penningmeester van de 
vereniging worden gedeclareerd. 
 
Tijdens de eerste training van het seizoen zullen de elftalleiders benaderd worden 
om jeugdkeepers aan de melden voor de keeperstraining.  
De keeperstrainingen worden verzorgd door Hub Sturme en Rob Teunissen.  
Afmeldingen voor het trainen kunnen rechtstreeks bij de keeperstrainer gedaan 
worden. 
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Afgelastingen 
Wedstrijden en trainingen kunnen omwille van het slechte weer of wegens 
buitengewone omstandigheden worden afgelast.  
Afgelastingen staan op de voetbal.nl app. De leiders zullen dit doorgeven aan het 
team via een app groep. 
 
Teletekst 
Indien er sprake is van een algehele afgelasting van wedstrijden door de KNVB, 
wordt van de afgelasting ook mededeling gedaan via teletekstpagina 603. 
De Ysselsteynse jeugdteams voetballen in het KNVB-district zuid 2 en vallen onder 
de categorie B. 
 
Appgroep 
Door de leiders wordt bij aanvang van het seizoen app groep gemaakt. Deze wordt 
gebruikt om berichten door te geven. Bijvoorbeeld bij afgelastingen. 
 
Blessures 
Bij iedere sport kunnen zich blessures voordoen. In het bijzonder jeugdspelers in de 
groei zijn vaak extra blessuregevoelig. Bij twijfels onzerzijds over een mogelijke 
blessure nemen wij contact op met de desbetreffende ouders. Hebt u twijfels of 
vragen hierover, dan verzoeken wij u contact met de lettercoördinator op te nemen. 
Indien er sprake is van langdurige ziektes en/of ziekenhuisopnames van 
jeugdspelers, verzoeken wij u dat ook de lettercoördinator te laten weten. 
 

Kleding en schoeisel 

De jeugdspelers van S.V. Ysselsteyn voetballen in witte shirts, zwarte broeken en 
zwarte sokken. Alle jeugdteams spelen in broeken, shirts en sokken die door de 
vereniging ter beschikking worden gesteld.  
Een nieuw lid betaalt hiervoor eenmalig 20 euro. Deze speler is dan tot aan de 
senioren voorzien van een mooi passend wedstrijdtenue.  
 
Voor het wassen van de wedstrijd tenues worden ouders ingedeeld die dit een half 
seizoen voor hun rekening nemen. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat iedereen 
deze taak op zich neemt. Als iedereen mee doet komt men bij een team van bijv. 8 
spelers slechts eenmaal per 4 jaar aan de beurt en heeft men de overige 3,5 jaar 
minder was. Voor de bewassing wordt geen vergoeding gegeven. 
Indien een slidingbroek wordt gedragen dient deze zwart te zijn.  
Zorg voor goed passende voetbalschoenen.  
Het dragen van scheenbeschermers is reglementair verplicht. 
Iedere speler dient zijn voetbalkleding bij uit- en thuiswedstrijden in een tas mee te 
nemen en zich na de wedstrijd te douchen. 
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Tijdens het douchen is het verstandig doucheslippers te gebruiken om zo 
voetschimmel te voorkomen. 
Aangeraden wordt ook een trainingspak mee te nemen, met name bij kouder weer. 
 
Sponsoring: 
JO19    : Houbensteyn   
JO17    : Bouten Groep  
JO15    : Vitelia 
JO13               : Nijsen Granico 
JO12    : Vakgarage Middenpeel 
JO11     : Vakgarage Middenpeel 
JO10-JO9-JO8-JO7  : SV Ysselsteyn 
 
De wasouders voor het seizoen 2020-2021: 
 

 Najaar 2020   Voorjaar 2021 
JO19 Gijs Helligers JO19 Thijs Nijssen  

JO17 Cas Bruin JO17 Siem Janssen 
JO15 Nienke Michels JO15 Rick Maassen 

JO13 Martin Rongen JO13 Ties Peeters 
JO12 Stef Lenssen JO12 Arek Mlodzinski 

JO11-1 Bren Backus JO11-1 Bauke Jenniskens 

JO11-2 Faas Keijsers JO11-2 Lars Rongen 

JO10-1 
Milosz 
Grzywaczewski JO10-1 Roy van Dijck 

JO10-2 Michael Melik JO10-2 Teus Verstappen 

JO9-1 Cas Smits JO9-1 Jort Vissers 
JO9-2 Dylan Kuenen JO9-2 Lenn Lammens 

JO8-1 Sven Willems JO8-1 Noud Pouwels 

JO8-2 Freek Backus JO8-2 Tim Arts 
JO7-1/2 Toon Keijsers JO7-1/2 Tom Jacobs 

        

 

Vervoer 
Aan alle ouders wordt gevraagd een aantal keren per seizoen te rijden voor het 
team waarin hun zoon/dochter speelt. Het aantal rij beurten is o.a. afhankelijk van 
de grootte van het team, het aantal uitwedstrijden en de omvang van de beker - en 
oefenprogramma. De indeling geschiedt in overleg met de afdeling korfbal, mede 
hierdoor is een evenwichtige spreiding over het seizoen niet altijd mogelijk. Het 
indelen van het vervoer wordt geregeld door Anke Kuunders en Claudia Keijsers, in 
samenwerking met de Peelkorf. Omdat we aan de ouders vragen, om de beurt te 
rijden hoeven we geen reiskosten te vragen. 
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Voor de veiligheid en de verzekering dienen alle kinderen in de gordel te zitten. 
Eigen kinderen, kleiner dan 1,35 cm dienen in een goed gekeurd kinderzitje te 
zitten. Meer informatie treft u op www.postbus51.nl autogordels en 
kinderbeveiliging middelen. 
 
Mededelingen over het rijden worden wekelijks in het YNB bekend gemaakt. 
Indien u verhinderd bent om te rijden, verzoeken wij u zelf voor vervanging te 
zorgen, waarbij u kunt ruilen met een andere ouder. 
 
Bij uitwedstrijden worden de kinderen van de JO9, JO8 en JO7 naar huis gebracht.  
U wordt wel verzocht dat uw kind op tijd aanwezig is bij het vertrek bij het 
sportpark. 
 
Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie bij SVY 
Preventie 

1. De leiders/trainers zien erop toe dat er geen anderen dan de sporters en de 
begeleiding toegelaten worden in het kleedlokaal. 

2. Leiders/trainers zijn terughoudend in het betreden van het kleedlokaal bij 
sporters vanaf 10 jaar. 

3. De leiders/trainers zijn alert op mogelijk ongewenst gedrag tussen kinderen 
onderling. 

4. De leiders/trainers zijn alert op veranderingen in de sfeer en omgang tussen 
sporters of groepjes sporters. 

5. De leiders/trainers moeten erop bedacht zijn dat hij zelf in een kwetsbare 
positie kan komen. Het is daarom verstandig om 1:1 situaties te voorkomen. 

6. Bij een geval van mogelijk seksuele intimidatie contact opnemen met een van 
de vertrouwenspersoon van SVY. Dit is Erwin Dijkstra. 

 
Omgangsprotocol pesten SV Ysselsteyn 
Doel: Pestgedrag oplossen 

Protocol aanbieden waarmee leiders pestgedrag structureel kunnen 
aanpakken 

Protocol 
- Leiders signaleren pestgedrag binnen hun groep. Dit door eigen bevindingen 

of middels signalering door andere kinderen of ouders.  Dan volgen de 
volgende stappen: 

o Stap 1: Leider maakt duidelijk aan de gehele groep dat pesten niet 
toegestaan is, middels groepsgesprek of 1 op 1 gesprek.  Eenieder 
draagt verantwoordelijkheid om dit te stoppen, zowel de pester, de 
gepeste als de meelopers. Op de basisschool worden aan leerlingen 
geleerd hoe hiermee om te gaan.  Deze kennis dienen de kinderen te 

http://www.postbus51.nl/
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gebruiken om het pesten binnen hun groep te stoppen. De 
hoofdjeugdleider wordt ingelicht. 

o Stap 2: Leider informeert regelmatig bij gepeste over de voortgang. 
Indien blijkt dat pesten wordt voortgezet, worden de ouders en van de 
pester en hoofdjeugdleider ingelicht. Er vinden wederom 
groepsgesprekken en/of 1 op 1 gespreken plaats.   

o Stap 3: Indien het pesten doorgaat volgt een sanctie in overleg met de 
hoofdjeugdleider. 

- Leider kan gebruik maken van een vertrouwenspersoon om het protocol 
helder te maken. Verder kan deze vertrouwenspersoon kennis overbrengen, 
zodat leider structureel het pesten kan aanpakken.   
De vertrouwenspersoon is Erwin Dijkstra. 

 
Wedstrijden. 
Reguliere competitiewedstrijden worden gespeeld op zaterdag.  
Inhaal -, oefen en bekerwedstrijden kunnen gespeeld worden op een doordeweekse 
avond. 
 
Aanvangstijden thuiswedstrijden:  
JO19-1 : 15.30 uur   2 x 45 minuten   
 
JO17-1 : 14.30 uur   2 x 40 minuten   
 
JO15-1 : 14.00 uur   2 x 35 minuten    
 
JO13-1 : 13.00 uur   2 x 30 minuten    
 
JO12  : 12:30 uur  4 x 15 minuten 
     
JO11-1 : 11.00 uur   4 x 15 minuten   
JO11-2 :   9.30 uur 
 
JO10-1 :  11.00 uur   4 x 12,5 minuten  
JO10-2 :   9.30 uur 
 
JO9-1  : 10.30 uur  4 x 10 minuten 
JO9-2  :   9.00 uur 
 
JO8-1  : 10.30 uur  4 x 10 minuten 
JO8-2  :   9.00 uur 
 
JO7  : 10.00 uur  6 x 7,5 minuten 
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Indien er zich door de KNVB-speelschema op bepaalde speeldagen een opeenhoping 
voordoet van thuiswedstrijden, kunnen er wijzingen plaatsvinden in de 
aanvangstijden. 
De aanvangstijden van de uitwedstrijden staan wekelijks vermeld in het YNB. 
Iedereen dient op tijd aanwezig te zijn; door de leiders zal dit tijdstip worden 
bepaald. 
 
Na de thuiswedstrijden worden de kleedlokalen ook die van de tegenstander door 
de spelers (m.u.v. de jongste teams) schoongemaakt. Dit wordt door de leiders 
geregeld. 
 
Dag van de jeugd: 
Aan het einde van het seizoen wordt de dag van de jeugd georganiseerd door de 
nevenactiviteiten commissie van SV Ysselsteyn.  
Een zaterdagmorgen vol spellen voor de jeugd van SV Ysselsteyn t/m groep 7. 
Na de dag van de jeugd vindt de penalty bokaal plaats.  
Van ieder team wordt er 1 speler geselecteerd om hieraan mee te doen en dan 
worden er penalty’s genomen om te bepalen wie de winnaars worden. 
Ook voetballen de JO11, JO10, JO9 en JO8 spelers de laatste trainingen een 
“champions league “competitie. 
De beste teams voetballen op de dag van de jeugd de finale.  
 
Een mooie afsluiting van het seizoen elk jaar. 
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Jeugdcommissie: 
Peter Janssen    06 12693179  Voorzitter 
Anke Kuunders    06 23075982 Wedstrijdsecretaris jeugd 
Johan Swinkels    06 14615777 Scheidsrechters/toernooien 
Claudia Keijsers    06-14405049 YNB/Notulist 
Peter Groenen      06-20252123 Techn.Jeugdcoörd. / JO19  
Willem Janssen    06 22908424 Coördinator JO17 
Wim Bouten    06 18857178  Coördinator JO15 
Jens Houben    06-11980953 Coordinator JO13 
Richard Peeters    06-683569092 Coordinator JO12 
Marcel Arts     06 12147237 Coördinator JO11 
Geert van Dijck     06 46035883 Coördinator JO10 
Thijs Berkers    06 51077391 Coördinator JO9 
Tom Cornelissen    06 20268170 Coördinator JO8 
Paul Jacobs     06-23191471 Coördinator J07 
 
Jeugdscheidsrechters: 
Stan van Asten     0478 541849 Jeugdscheidsrechter 
Leo Sanders      0478 541892 Jeugdscheidsrechter 
Johan Swinkels    06 14615777 Jeugdscheidsrechter 
Tom Wilmsen                       06 38918731 Jeugdscheidsrechter 
Ruud Sanders      Jeugdscheidsrechter 
Sander Swinkels      Jeugdscheidsrechter 
 
Hub Sturme                          06 51797997 Keeperstrainer 
Rob Teunissen                       0478 541265 Keeperstrainer 
  
Marjo Koonings     06 18024113  Kantinebeheerder 
 
Tom Cornelissen    06 20268170 Materiaalbeh/jeugdcomm. 
Mart Verlijsdonk     06 30103238 Materiaalbeheerder 
 
Leo Sanders          0478 541892 Terreinbeheerder/Consul 
Henk Stevens    06 41497666 Terreinbeheerder/Consul 
 
Sportpark     0478 541248 
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Leiders en Trainers 
 
Peter Groenen    06 20252123 JO19-1 
Geert van Dijck    06 51659843  
Henk van de Weijer   0478 542078 Grensrechter JO19-1   
 
 
Willem Janssen    06 22908424 JO17-1 
Koen van Soest    06 53214880    
Willy Hubers    06 52024661 
Luuk van Dijck       Grensrechter JO17-1 
 
 
Wim Bouten    06 18857178 JO15-1 
Teun van Haperen       Grensrechter JO15-1    
 
 
Peter Janssen    06 52110937 JO13-1 
Jens Houben    06-11980953 
Cas Teunissen       Grensrechter JO13-1    
 
 
Jeroen van Kuijk       JO12-1 
Richard Peeters    06-83569092 
Sander Lenssen  
 
 
Marcel Arts     06 12147237 JO11-1  
Michael Melzacki    06 33464592 
Ronnie van Osch    06-23864512 
Gijs Peeters     06 54366497   
 
 
Marcel Rongen       JO11-2 
 
 
Geert van Dijck    06 46035883 JO10-1 
Erwin Dijkstra     
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Patrick Janssen    06 13192523 JO10-2 
Mello Melik    
 
 
Thijs Berkers    06 51077391 JO9-1 
Coen Smits     06 37306333  
Ingo Seuren     06-20537186         
 
Joan Kuenen     06-11340304 JO9-2 
 
 
Tom Cornelissen    06 20268170 JO8-1  
Bart Willems    06 14204808 
Richard Janssen      
 
René van de Pas    06 55289403 JO8-2 
 
 
Martijn Plum    06 54308991 JO7 
Stephan Lammens    06 17336410 
Nico Knapen    06 11607646 
Paul Jacobs     06 23191471 
Edwin Keijsers    06 51844881 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


