
Jeugdverslag seizoen 2016-2017 

Elftallen: 
Dit seizoen hadden we de navolgende elftallen:kabouters, JO 9-1, JO 9-2, JO9-3m (heel team meisjes) 
JO11-1, JO11-2, JO13-1, JO15-1`, JO17-1 MO17-1. In de najaarscompetitie werden de JO11-2 en 
JO15-1 kampioen. De rest van de elftallen draaide bovenin mee dit was ook in de 
voorjaarscompetitie het geval hierin helaas geen kampioenen maar alle elftallen hebben het goed 
gedaan. 
 

Oliebollen: 
Ook dit jaar hebben we weer oliebollen verkocht om de jeugdkas te spekken. Er werden er ongeveer 
11000 gebakken kan er iets naast zitten. Wij zijn het bakteam heel erkentelijk dat zij dit elk jaar weer 
willen doen. 
 
Driedorpentoernooi: 
Ook dit jaar deden wij met alle jeugdteams mee aan het driedorpentoernooi in de Meerwaarde te 
Barneveld. De uitslag was al heel gauw bekend SDS ging er weer met de 1ste prijs vandoor. Dit werd 
savonds met een lekker buffet en borreltje gevierd door de leiders in de kantine. 
 
Darttoernooi: 
Ook dit jaar deden de JO13, JO15, JO17 en MO17 mee aan het darttoernooi mee. Dit jaar was het 
een drukte van belang en velen hadden goed geoefend thuis. Naar een leuke morgen gingen de 
winnaars met een mooie beker naar huis. 
 
Kamp: 
Ook dit jaar gingen we weer op kamp naar Otterlo. Op maandag en dinsdag was het aan de jongste 
elftallen om een nachtje te blijven slapen. De oudste elftallen kwamen van woensdag op donderdag. 
Er waren allerlei activiteiten georganiseerd bowlen, midget golfen, spelletjes, filmavond SDS got 
Talent. Het was weer een leuke maar ook vermoeiende week. 
 
Sportdag: 
Op de vrijdag naar hemelvaart werd weer de jaarlijkse sportdag gehouden. Op een hele warme dag 
werd er toch heel fanatiek gestreden om de sportman of sportvrouw te worden. Aan het eind van de 
dag was Hugo Goorhuis de sportman van het jaar. Hij kreeg van erelid Hennie van EE de v.d. Berg 
trofee uitgereikt en mag zich een jaar de sportman van SDS noemen.  
 
Toernooien: 
Er werden door diverse teams deel genomen aan verschillende toernooien bij Stroe, Elspeet en nog 
paar andere en daar werden wisselende succcesen gehaald. 
 
Familiedag: 
Daar werden leuke spelletjes gedaan wat gegeten en de kampioenen werden gehuldigd. 
 
Sponsering: 
Dit jaar werden alle leiders en trainers in het nieuw gestoken door Henk v.d. Berg zodat zijn er warm 
en netjes bij lopen waarvoor onze dank. 
 
Namens jeugdbestuur Ced 
 
 

 



 


