
Jaarverslag jeugd 2017/2018 
 
Elftallen: 
Dit seizoen hadden we veel elftallen kabouters, U7, U9 1 en 2, U11 1 en 2, U13, 
U15, U17 en U19. Ook dit seizoen hadden we 2 meisjes elftallen U-11 3 en U17-
1. De kabouters trainden alleen maar met veel plezier. U7 en U9 1 en 2 kregen 
te maken met de nieuwe spelregels dit vergde even aanpassings problemen 
maar werd later met veel plezier uitgevoerd. U11-1 en U11-2 en U11-3 deden 
leuk mee in de competitie en eindigde in de middenmoot. U-13 had een 
uitstekend seizoen met kampioenschap in de najaarscompetitie en bekerwinst 
in Nijmegen. Ook U-15 werd kampioen en wel ongeslagen in de 
voorjaarscompetitie. De verrassing kwam op de familiedag U-19 werd ook 
kampioen in de voorjaarscompetitie. Al met al een geslaagd seizoen dus. 
 
Activiteiten: 
 
Sinterklaas: 
Ook dit jaar kwam de Sint ons weer verrassen met een bezoekje. Er was veel 
animo dit jaar vanuit de elftallen en de kidsclub en natuurlijk kreeg iedereen 
een kadootje.  
 
Oliebollen: 
Ook dit jaar hebben we oliebollen verkocht. Ze waren erg lekker en we hebben 
er meer verkocht dan het jaar daarvoor. 
 
3 dorpentoernooi: 
Ook dit gingen we de strijd aan met Harskamp en Otterlo om de driedorpen 
trofee. Er werd hard gestreden om deze trofee maar aan het einde van deze 
leuke dag was de SDS jeugd weer de overtuigende winnaar. 
 
Darttoernooi: 
Het 1e weekend van januari was weer het darttoernooi voor de jeugd. Er werd 
goed gegooid en door alle elftallen vanaf u13 meegedaan. 
 
Kamp: 
In de voorjaarsvakantie was het weer tijd om op kamp te gaan in Otterlo. De 
kabouters, U7 en U9, U11 waren het eerst aan de beurt. De activiteiten waren 
vossenjacht, zwemmen, filmavond. Op woensdag waren U13, U15 en Meisjes 
U17 aan de beurt. Hun activiteiten waren zwemmen, voetbalspelletjes, SDS got 
Talent.  



Sportdag: 
Ook dit jaar werd er weer hard gestreden om sportman/vrouw te worden van 
de jeugd van SDS. Na een vermoeiende en warme dag kon de wisselbeker 
uitgereikt door Hennie van EE worden aan Siem Bettink.  
 
Namens het jeugdbestuur. 
 
Ced Moulton jr 


