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Algemeen
Wat een bijzonder voetbaljaar hebben we achter de rug! Het begon zoals we dat gewend waren
maar in maart van dit jaar stond de hele (voetbal)wereld op z’n kop. Het Corona virus heeft ook
binnen onze vereniging zijn sporen nagelaten. De KNVB besloot de competitie te staken en de stand
op dat moment was de eindstand. Het abrupte einde van het voetbalseizoen heeft een heel
onbevredigend gevoel achtergelaten. Gelukkig konden we na een aantal weken wel weer trainen,
eerst bij de jongste jeugd en later ook de senioren.
Bestuurlijk zijn er twee leden toegetreden, Henriëtte de Jong is verantwoordelijk voor het
jeugdsecretariaat en Patrick de Jong neemt het wedstrijdsecretariaat voor de senioren voor zijn
rekening. We zijn erg blij met de versterkingen. Toch willen we graag een oproep doen aan alle leden
en belangstellenden die een functie in het bestuur leuk vinden zich bij de voorzitter te melden. Voor
elke vereniging geldt dat bestuurlijke vernieuwing en verjonging van vitaal belang is.
Verder zijn we heel blij dat wij Abel Darwinkel hebben kunnen vastleggen als hoofdtrainer. Hij is een
heel gedreven trainer en heeft meteen in het eerste jaar laten zien waar hij als trainer voor staat en
heeft de groep maximaal gestimuleerd en gemotiveerd. We zijn ervan overtuigd dat Abel met de
huidige selectie en de nieuwe lichting die er aan komt mooie dingen kan bereiken.
Helaas hebben we dit jaar ook heel verdrietig nieuws te verwerken gehad, 16 maart is Erik Vos ons
op 39-jarige leeftijd geheel plotseling ontvallen. Erik was een geliefde en heel sportieve teamgenoot
van het 3e elftal en hij wordt erg gemist. Verder hebben we 3 leden in de ziekenboeg die allen in het
verleden veel voor het voetbal hebben betekend in verschillende rollen, dit zijn Henk Pijl, Gerard
Jutten en Wout Boers. Wij wensen hen veel sterkte toe!
Ook afgelopen seizoen zijn we begonnen met drie seniorenteams, dat is prima gelukt al moesten we
hier en daar wat schipperen. Bij de jeugd hadden we het afgelopen seizoen 7 teams (JO19, JO15,
JO13, JO12, JO11, JO9 en JO7 (JO7 heeft geen competitie gespeeld).

Verslag senioren
Naast de 3 seniorenteams op zondag begonnen we het afgelopen seizoen ook nog twee zaalteams
en een 7-tal damesteam die op de vrijdagavond spelen.
Hoewel het seizoen niet is afgemaakt is er wel een officiële uitstand door de KNVB vastgesteld.
De resultaten van onze seniorenteams waren het afgelopen jaar zeer bevredigend.
Op de zondag is ons 1e teams geëindigd op de 5e plaats en daarmee heeft onze nieuwe hoofdtrainer
een stevige opgaande lijn laten zien.

Het 2e team is als 2e geëindigd en het 3e kwam tot de 7e plaats. Het 35+ team heeft helaas maar tot
de winterstop kunnen voetballen. De zaalteams zijn geëindigd als 10e (1e zaalteam) en 7e (2e
zaalteam). De dames hebben alleen in het najaar gevoetbald, in het voorjaar hebben zij in verband
met Corona niet kunnen voetballen.

Verslag jeugd
De jeugd heeft het afgelopen jaar weer lekker gevoetbald en goed gepresteerd. Bij de jeugd wordt
gespeeld met een najaars- en voorjaarscompetitie. Maar in verband met Corona is er nauwelijks in
het voorjaar gespeeld. In het najaar zijn de JO15-1 en JO13-1 kampioen geworden. Maar ook de
overige jeugdteams hebben heel behoorlijk gepresteerd. De vastgestelde eindstanden van de teams
zijn als volgt. JO19-1 is 2e geworden, JO15-1 7e, JO13-1 6e JO12-1 7e, JO11-1 8e en JO9-1 is 10e
geworden.

Overige ontwikkelingen
Vrijwilligersbeleid:
Het blijft moeilijk om voldoende vrijwilligers te werven en te houden om alle taken bij voetbal bezet
te krijgen. Met name ten aanzien van de scheidsrechters valt het niet mee om de bezetting wekelijks
rond te krijgen en roepen wij onze leden en familie van leden op ons daarbij te helpen. Wij maken nu
ook gebruik van ingehuurde scheidrechters, deze krijgen een kleine vergoeding.
Graag zouden we een vaste groep willen hebben die onze senioren willen fluiten. Maar ook bij de
jeugd is het fijn als we een aantal mensen hebben die regelmatig een wedstrijdje willen fluiten. Voor
geïnteresseerden hebben we afgesproken dat een cursus tot de mogelijkheden behoort.
Activiteiten:
Het oliebollen toernooi op 28 december was succesvol met de jeugd, voor de senioren hadden we
helaas te weinig aanmeldingen.
Afgelopen seizoen heeft de organisatie van de Midden-Drenthe Zomercup helaas moeten besluiten
het toernooi te cancelen vanwege Corona. Ik hoop dat we dit mooie toernooi volgend jaar wel weer
kunnen spelen. Hetzelfde geldt voor het sponsortoernooi.
Traditioneel is afgelopen jaar ook de nieuwjaarsloop weer georganiseerd. Deze editie is gewonnen
door Erwin Brink.

Afsluiting
We hebben een bewogen voetbaljaar achter de rug, een jaar die we als voetballers niet snel zullen
vergeten.
Graag wil ik iedereen die zich het afgelopen jaar weer heeft ingezet voor onze vereniging ontzettend
bedanken. Zonder al die vrijwilligers heeft onze afdeling geen voortbestaansrecht! Natuurlijk hoop ik
dat we op al die hulp mogen blijven rekenen en dat we er nog een aantal vrijwilligers bij krijgen.
Wij wensen iedereen een leuk en sportief voetbalseizoen toe!
Met een sportieve groet,
Afdeling Voetbal

