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Terugblik seizoen 2016-2017
In het afgelopen jaar is voor de trainingen hetzelfde stramien gevolgd als het jaar
daarvoor. Op de groep van 15 jeugdleden waren er drie trainers. Dit is ook nodig gezien
het niveauverschil tussen de jeugdleden. Ook in leeftijd lopen de leden sterk uit een. De
jongste is 9 en de oudste 16 jaar.
Karina verzorgde het eerste uur. Startend met een half uur training voor de
vergevorderde en gevorderde jeugd en vervolgens een gezamenlijk half uur voor de hele
groep.
Het tweede uur verzorgden Joep en Brian de training voor de beginners en gevorderden.
Dit deden zij volledig zelfstandig. Ook de competitie voor de jeugd werd door hen
vormgegeven.
Daarnaast hebben we meegedaan met de kennismakingscursussen van Sjors Sportief.
Dit jaar hebben we cursussen voor de kinderen van groep 3 tm 5. Van de twee
aanbiedingen is er maar een doorgegaan. Hoewel de 5 kinderen erg enthousiast waren
(en de ouders ook) hebben we er deze keer geen leden aan overgehouden.
Ook de kennismakingsles voor groep 6 t/m 8 leverde geen leden op.
De kennismakingscursus werd gegeven door Karina.
In de loop van het jaar zijn door diverse jeugdleden diploma's gehaald. Een groot deel
van de groep heeft nu alle beschikbare diploma's behaald. Daarmee worden de diploma
eisen minder richtinggevend aan de trainingen.
In het afgelopen jaar zijn er 2 "landelijke" jeugdtoernooien geweest. Onze junior masters
en het voorjaarstoernooi bij Irene. Het toernooi bij Litac en het kamp bij Pajodos is
helaas niet doorgegaan vanwege een te geringe interesse. Daarmee wordt ook direct
duidelijk dat het gezamenlijk optrekken van de verenigingen met jeugd onder druk
staat. Het aantal spelers bij zowel Litac als ook Pajodos is momenteel dusdanig klein dat
er nog maar een klein groepje overblijft. Ook binnen onze vereniging is de groep
weliswaar nog behoorlijk van omvang, maar de interesse voor activiteiten met andere
verenigingen is gering. Voor komend jaar ligt er een uitdaging om hier verandering in te
brengen.
Daarnaast is er gestreden in een interne competitie en heeft de jeugd vrijwel voltallig
meegedaan aan het jokertoernooi. De deelname van de jeugd aan de
clubkampioenschappen was niet zo groot. Tenslotte is er een generatietoernooi
gespeeld waarbij een volwassene samen met een kind een dubbel vormde. Waarbij
tenminste 1 van de 2 lid is van de vereniging. Dit is heel positief ontvangen en bijna elk
jeugdlid heeft hieraan meegedaan. Zeker iets om te herhalen.
Er is bij vrijwel alle toernooien deelname van de oudere jeugd in de c en d-klasse bij de
toernooien voor de volwassenen.

Vooruitblik seizoen 2016-2017
Joep heeft besloten te stoppen met het geven van training. Ook is de jeugdgroep kleiner
geworden (11) doordat enkele leden hebben opgezegd. Daarom is besloten om de hele
groep tegelijk training te geven in het eerste uur. De ene week verzorgt Brian de
trainingen, de andere week doet Karina dat.
Inmiddels hebben we er in de eerste maanden spontaan 3 leden bijgekregen, waarmee
de groep uit 14 kinderen bestaat. Mogelijk moet er opnieuw nagedacht worden over
opzet van de training in verband met niveauverschillen en capaciteit op de velden.
(Zeker nu de opkomst bij de volwassenen ook heel groot is, overigens heel positief).
In het tweede uur heeft de jeugd de gelegenheid om "vrij te spelen" onder elkaar of met
volwassenen die dat leuk vinden. In bepaalde periodes van het jaar wordt het tweede
uur gebruikt voor een interne competitie.
Eind oktober organiseren we weer ons jeugdtoernooi "de junior masters". Er is gelukkig
genoeg animo voor om het door te laten gaan.
Ook doen we weer mee met het kennismakingsprogramma van s-port. In november en
januari is er een cursus van 4 lessen gepland voor kinderen van groep 3, 4 en 5. De
inschrijvingen zijn op dit moment nog gering.
Het afgelopen jaar is er door de verenigingen met jeugd weinig geïnvesteerd in het
gezamenlijk optrekken en het creëren van meerwaarde daarvan voor de zittende leden.
Inmiddels is wel uitgesproken dat we dat met elkaar belangijk vinden. Maar nu wordt
het zaak om daar handen en voeten aan te geven.
Tenslotte zal er in het lopende jaar gezocht moeten worden naar een nieuwe trainer
voor de jeugd, want Karina heeft aangegeven na dit seizoen te stoppen met deze taak. Of
Brian training zal blijven geven na dit jaar is in verband met zijn studie ook onzeker.
Brian, Joep en Karina

