Jeugdverslag seizoen 2015/2016
Elftallen:
We begonnen het seizoen met B1, C1, D1, E1 en E2, F1 en F2 en kabouters. De
E1, E2 en F1 werden kampioen in de najaarscompetitie. De D1 werd zelfs 2x
kampioen in de najaars en voorjaarscompetitie. De rest van de elftallen deden
goed mee in hun competities. De kabouters hebben een aantal
oefenwedstrijden gespeelt. Ook maakte 1 jeugdspeler van de B1 zijn debuut in
ons 2e elftal. Helaas waren er ook een paar zware blessures en we hopen dat
deze jongens weer snel aan het voetballen komen.
Activiteiten:
Jubileum zaterdag:
Op deze leuke dag veel voetbal spelletjes met een grote opkomst en hele goed
hulp van het 1ste elftal vooral het panna voetbal bracht veel vrolijkheid.
Sinterklaas:
Ook Sinterklaas kwam ons nog een bezoek brengen voor F elftallen, kabouters
en leden van de kidsclub. Dit jaar met een grote opkomst.
Oliebollenverkoop:
Ging goed dit jaar met iets meer dan 10.000 oliebollen hadden de bakkers dit
jaar hele lekkere oliebollen gebakken.
Driedorpentoernooi:
Na het debacle van vorig jaar zelfs nog onder Harskamp eindigen hadden de
trainers en leiders hun teams goed op scherp gezet. Na de morgen bleek al dat
SDS de overwinning niet meer uit handen zou geven en ‘s middags werd de
voorsprong alleen maar uitgebouwd zodat wij de beker weer overnamen van
Otterlo zij werden 2e Harskamp 3e. De dag werd afgesloten met een drankje en
hapje in de kantine.
Kamp:
Voor de 2e keer werd in de voorjaarsvakantie het jeugdkamp weer
georganiseerd in de Peppelenburg in Otterlo. Op maandag en dinsdag de
kabouters, F en E elftallen. Op woensdag en donderdag de D, C en meisjes. Dit
was weer een vermoeiende maar leuke week.

Sportdag:
Altijd op de dag na Hemelvaart is onze sportdag. Dit jaar was er een erg grote
opkomst van de jeugd. Met een nieuwe wedstrijdleiding werd deze dag weer
een groot succes ook door de leiders en trainers en vrijwilligers. Erelid Hennie
van EE kwam de prijzen uitreiken en sportman van het jaar werd Casper
Kingma van de B1.
Al met al een geslaagd seizoen voor de jeugd.
Namens het jeugdbestuur,
Ced Moulton jr.

