
Jaarverslag jeugd 2018/2019 

 

Elftallen 
 
Dit seizoen hadden we alle elftallen weer ingevuld namelijk: kabouters, O8, 09, 
011, O13, O15, O17 en O19. Enkele spelers uit de jeugd maakten hun debuut in 
het 1e elftal. Ook hadden we weer twee meisjes elftallen MO-11 en MO-17. De 
kabouters trainden niet alleen, maar speelden regelmatig ook toernooitjes 
tegen en bij clubs in de buurt. Dit bracht veel gezelligheid met zich mee. 
 O8, O9 en O11 kregen te maken met nieuwe regels en afmetingen van het 
veld. Dit vergde even wat aanpassingen, maar werd later met veel plezier 
uitgevoerd. Alle teams speelden bovenin mee; O17 miste net het 
kampioenschap in de najaarscompetitie. O-11 werd kampioen en dit is met veel 
lawaai gevierd. Al met al hebben alle elftallen het uitstekend gedaan en werd 
er onderling goed overlegd over het lenen van spelers. 
 
Activiteiten 
 
Ook dit jaar kwam Sinterklaas met zijn pieten de beek afvaren om ons een 
bezoek te brengen. De animo was dit jaar iets minder. Maar het was erg 
gezellig en iedereen ging met een leuk cadeau naar huis. 
 
De oliebollen verkoop verliep dit jaar weer uitstekend met een nieuwe bakclub. 
Ze smaakten uitstekend en ook dit jaar mogen we niet klagen over de 
aantallen. 
 
Het 3 dorpentoernooi was weer een succes. Harskamp en Otterlo hebben nog 
steeds niet de succesformule gevonden om SDS te verslaan. De wisselbeker 
ging weer mee naar Wekerom na een geslaagde dag. Deze werd afgesloten met 
een hapje en een drankje voor alle leiders, trainers en de organisatie. 
 
Het darttoernooi werd begin januari gehouden. Met dit jaar heel veel 
deelnemers, die ook nog aardig geoefend hadden. Vanaf O13 werd er hard 
gestreden om de titels. 
 
In de voorjaarsvakantie zijn we op kamp geweest in Otterlo. De kabouters, O8, 
O9 en O11 waren het eerst aan de beurt. De activiteiten waren zwemmen, 
sporten, filmavond en naar het speelparadijs. Op woensdag waren O13, MO-13 



en O15 aan de beurt. Hun activiteiten waren zwemmen, voetbalspelletjes en 
SDS Got Talent. 
 
De sportdag ging dit jaar helaas niet door omdat heel veel dingen samenvielen. 
Siem Bettink mag dus nog een jaar de titel houden. 
 
Namens het jeugdbestuur, 
 
Ced Moulton 
 


