
  

 

NIEUWSBRIEF JEUGD DVC APPINGEDAM 

 

Beste spelers, ouders, verzorgers en supporters, 
 
Voor jullie ligt de nieuwsbrief van de jeugd van DVC Appingedam. We zijn halverwege het seizoen 
2017/18, het eerste seizoen waarin we één vereniging zijn! Naast deze grote verandering is ook de 
opzet van het voetbal aan het veranderen. We zijn gaan spelen in nieuwe categorieën als Jo8 en Jo10 
en de vertrouwde categorieën als A-junioren en D-pupillen zijn veranderd in Jo19 en Jo13. Ook is de 
jongste jeugd in een nieuwe opzet gaan spelen. De Jo8 en Jo9 spelen nu geen wedstrijden meer op 
een half voetbalveld, maar spelen nu op een kwart veld. En dat ook nog eens zonder echte 
scheidsrechters en ranglijst! 
Ondanks alle rumoer over deze nieuwe opzet kunnen wij ons goed vinden in de nieuwe opzet van de 
KNVB. Geen grote leeftijdsverschillen meer, meer kansen en doelpunten en meer balcontacten voor 
de spelertjes. Helaas bleek het indelen door de KNVB nog wel lastig, waardoor onze Jo8-teams wel 
een heel moeilijke 1e seizoenshelft hebben gehad met veel (erg) grote nederlagen. Respect voor de 
spelertjes, ouders en begeleiding dat zij toch positief zijn gebleven en elk succesje (doelpunt, scoren 
in de afsluitende penaltyserie) hebben aangegrepen om de spelertjes te blijven motiveren. Hopelijk 
zorgt de indeling voor de nieuwe voorjaarsreeks voor meer gelijkwaardige wedstrijden. 
Over de belevenissen van veel andere teams is in deze nieuwsbrief meer te lezen. Met veel 
teamverslagen sluiten we deze nieuwsbrief af. 
 
Naast de teamverslagen is in deze nieuwsbrief ook informatie over de nieuwe opzet voor de 
teamindelingen opgenomen. Het indelen van de teams voor het nieuwe seizoen is altijd het lastigste 
en ook meest vervelende onderdeel van de jeugdcommissie en de coördinatoren. Om dit proces beter 
te ondersteunen zijn dit seizoen een aantal initiatieven gestart onder leiding van ons hoofd 
jeugdopleiding (HJO) Gerard Zeeman. Dit zijn de interne scouting en het spelervolgsysteem. Verderop 
in deze nieuwsbrief is meer informatie te vinden. 
 
Tenslotte willen we nog onze dank uitspreken naar Richard Kok en Gerben Gotlieb, die afgelopen 
najaar zijn gestopt met hun werkzaamheden binnen de commissie jeugd. Richard Kok was de 
aanjager van de gezamenlijke jeugdopleiding en in die hoedanigheid ook jeugdvoorzitter van de SJO 
DVC. Gerben Gotlieb heeft eerst als lid van de VTZ-jeugd en later als lid van het jeugdbestuur van de 
SJO DVC ook een grote bijdrage geleverd aan de jeugdopleiding hoe deze nu staat. Wij zijn beide 
heren erg erkentelijk voor hun werk en inzet en gelukkig blijven zij zich nog steeds inzetten voor DVC 
Appingedam. 
 
Wij wensen iedereen een gezond en sportief 2018 en veel leesplezier gewenst! 
 
Commissie Jeugd DVC Appingedam 
 
 
 
 
 
  



Trainingen winterstop 
 
Tijdens de winterstop (januari en februari) gaan de Jo8, Jo9, Jo10, Jo11 en Jo13-5 1x per week 
trainen in de zaal op de vrijdagmiddag in Eelwerd. Op de dinsdagen zullen Jo11, Jo10 en Jo13-5 
buiten blijven trainen. 
De overige jeugd zal gewoon buiten door blijven trainen. Mocht nu blijken dat de velden voor langere 
tijd niet geschikt zijn om te trainen, dan is er een alternatief trainingsschema voor de schaal; 
beschikbaar 
 
Schema zaaltrainingen Jo7 t/m Jo11 (incl. Jo13-5) 
 

Vrijdag Jo7/8 Eelwerd 13:30-
14:15 

Tonnie Meijer/ Peter Ernst/ Gerard Zeeman 

 
Jo9 Eelwerd 14:20-

15:20 
Tonnie Meijer/ Cor de Boer/ Gerard Zeeman 

 
Jo10 Eelwerd 15:25-

16:25 
Hein Dalman/ Jan Medema/ Mehmet Kurt/ 
Pim Wildeman  

Jo11+ 
Jo13-5 

Eelwerd 16:30-
17:30 

Hein Dalman/ Jan Medema/ Anthon 
Hoorndijk 

 
  

ZaWiCo 

De 19e editie van de Zaal Winter Competitie (ZaWiCo) seizoen 2017-2018 voor de Jo8 tm Jo13-
pupillen staat weer op het punt te beginnen. De start zal plaatsvinden op zaterdag 6 januari 2018. 
 
Meer informatie over dit gebeuren, de speellocaties en speelschema’s kunt u vinden op de website: 
http://zawico.graphicwebdesign.nl/  
 
 

Interne scouting en spelersvolgsysteem Jeugdopleiding 

De ontwikkelingen van jeugdspelers is grillig en kan heel snel gaan. Ook komen er door nieuwe 
aanmeldingen steeds meer nieuwe spelers bij DVC APPINGEDAM voetballen. Wij willen de 
kwaliteiten van elke speler goed in kaart brengen, zodat wij iedereen op een passend niveau kunnen 
laten voetballen. De spelers met iets minder talent of iets minder ambitie kunnen in de breedteteams 
spelen. De spelers met meer talent kunnen proberen hun ambitie waar te maken binnen 
selectieteams. Om dit proces verder te verbeteren is de jeugdopleiding dit seizoen gestart met twee 
nieuwe initiatieven: 

1. Interne Scouting 

2. Spelersvolgsysteem 

Interne scouting 
Met het interne scoutingteam willen wij iedere zaterdagochtend wedstrijden bezoeken van de teams in 
de categorieën Jo7 t/m  Jo15. Het scoutingsteam zal zich vooral concentreren op de niet-
selectieteams. Hierbij zal gekeken worden of spelers op hun plek zitten qua niveau of dat spelers 
mogelijk de potentie hebben om in een hoger (selectie)team te spelen. 

Door meer kennis van de individuele kwaliteiten te krijgen kunnen we onze spelers zo indelen, dat ze 
zoveel mogelijk met spelers van hetzelfde niveau samen kunnen voetballen. Om een beeld van elke 
speler te krijgen wordt elke speler daarom minimaal 3x per jaar beoordeeld volgens een objectieve 
scoutingmethode. De bevindingen van de scoutinglijsten worden bijgehouden in een database.  

http://zawico.graphicwebdesign.nl/


Scoutingteam: Jan Medema (planning/aansturing), Egbert Hoving, Hein Dalman, Gerard Zeeman, 
Anthon Hoorndijk, Bob Mulder, Erwin Buurmeijer, Martijn Scheper en Richard Kok. 

Spelersvolgsysteem 
Om de spelers op hun eigen niveau te kunnen laten voetballen, dient er een “instrument” te zijn, zodat 
iedere speler bij de teamindelingen op een gelijke wijze behandeld wordt. Dit instrument zal vanaf 
heden een spelersdatabase zijn, waarin diverse kwaliteiten en eigenschappen van de spelers zullen 
worden verwerkt. Deze spelersdatabase valt onder de verantwoording van de Jeugdcommissie/HJO, 
maar zal vooral gevuld worden met informatie die door de trainers (en leiders), maar ook door de 
interne scouting wordt verstrekt. 

Minimaal tweemaal per jaar (in oktober en maart) vullen de trainers een beoordelingsformulier in. De 
beoordeling wordt gedaan op basis van de volgende 5 criteria: Technisch, Tactisch, Fysiek, Mentaal 
en Sociale vaardigheden. Naast het feit dat het beoordelingsformulier input is voor toekomstige 
teamindelingen, is het beoordelingsformulier ook te gebruiken om te bepalen op welk onderdeel door 
de speler (meer) getraind zou kunnen gaan worden. Meerdere beoordelingen naast elkaar geven een 
beeld van de ontwikkeling van de spelers. 

Proces teamindelingen 
Tijdens deze winterstop kijken we al vooruit naar het nieuwe seizoen en beoordelen we of er 
eventueel spelers zijn die al mee kunnen trainen bij een hoger team of leeftijdsgroep. In mei worden 
vervolgens de voorlopige selectiegroepen voor het nieuwe seizoen gemaakt op basis van de 
eindlijsten van de scoutinggroep en de input van de trainers en leiders. 

Medio mei en in de maand juni gaan de selectietrainers met deze selectiegroepen aan de slag en 
worden de nieuwe selectieteams al voor de zomervakantie gevormd. Op deze manier nemen we de 
onrust rondom de selectieperiode weg en verhogen we het niveau van de selectievoetballers. Voor 
alle recreatiespelers worden er teams geformeerd waarin iedereen op zijn eigen niveau kan voetballen 
en waarbij plezier in het voetbal voorop staat.  

Wij hopen U allen hierbij voldoende geïnformeerd te hebben en mochten er nog vragen zijn dan 
kunnen de coördinatoren van de leeftijdscategorie U hier ongetwijfeld een antwoord op geven. 

 

Eurocup Delfzijl 

Op 13 en 14 januari vindt in Delfzijl het Eurocup-toernooi plaats. Deelnemers zijn oa de Jo13 jeugd 
van fc Groningen, Ajax, Bayern München en Chelsea. Ook doet altijd een regioteam mee en wij zijn 
trots om te melden dat 5 van de 10 spelers van het regioteam afkomstig zijn van DVC Appingedam. 
De volgende spelers zijn geselecteerd: 
Tyrell Strik Jo15-1 
Bart Noordhof Jo15-1 
Joost Blokzijl Jo13-1 
Roan Smit Jo13-1 
Amelie Hoendermis Jo13-1 
 
Veel succes gewenst en geniet van de mooie wedstrijden! 

 

http://www.eurocupdelfzijl.nl/


Mee laten trainen van spelers bij een hogere leeftijdscategorie 

In het trainersoverleg van vrijdag 22 december is aangegeven dat het wenselijk is om na de winterstop 
spelers met een hogere leeftijdscategorie te laten meetrainen. 
Het zal de aansluiting van spelers/ speelster naar hogere teams soepeler laten verlopen en ook zal 
het de persoonlijke ontwikkeling van de speler/ speelster ten goede komen. 
Het uiteindelijke doel is om de teams beter op te leiden, waardoor het spelniveau omhoog zal gaan.  
Na de winterstop wordt hiermee bij de selectieteams een start gemaakt. De niet-selectieteams zullen 
hierna volgen. De HJO zal het proces bewaken/ begeleiden. 
 
Na overleg tussen de commissie Voetbaltechnische Zaken, het Hoofd Jeugdopleiding en de 
Commissie Jeugd is besloten om na de winterstop vanuit de jeugdopleiding een 4-tal Jo19 spelers te 
laten meetrainen bij de 1e selectie van Erwin Buurmeijer, te weten: 

• Melvin Bruggers 

• Chris Dijks 

• Bram Geurtsen 

• Jairzinho Leirissa 
 
 

Teamverslagen 

Jo17-1 
2017 is ten einde, 2018 is begonnen. JO17-1 komt seizoen 2017/2018 uit in de hoofdklasse N. In 
deze klasse zitten een aantal zeer goede tegenstanders. De koploper is SV Bedum met kort daarop 
VV Winsum, en daarachter VEV’67 uit Leek. DVC Appingedam is terug te vinden op de tiende plaats. 
Plaats 7 tot en met 12 staat allemaal dicht bij elkaar. Iedereen treft elkaar nog een keer in de tweede 
seizoenshelft en het gat van plaats 7 tot 12 is maar 7 punten. Er kan voor ons dus nog van alles 
gebeuren.  
Het eerste gedeelte van de competitie kent hoge pieken maar jammer genoeg ook diepe dalen. Met 
goede overwinningen op respectievelijk Actief en Roden zijn wij als team zeer tevreden. Maar grote 
nederlagen tegen Gorecht, VEV ’67 en VV Helpman kunnen we zien als de bovengenoemde dalen. 
Dat geeft natuurlijk niets! Want wij weten zeker dat we hiervan zullen leren.  
Het grootste gedeelte van onze groep is voor het eerste jaar terug te vinden in de JO-17. Wij als 
trainers en leiders zien nog een overvloed aan verbeterpunten bij de spelers. Wij verwachten dus ook 
dat we in het tweede gedeelte van het seizoen de koppen bij elkaar zullen steken, en nog genoeg 
punten bij elkaar zullen voetballen om ook volgend jaar weer in de hoofklasse te mogen uitkomen. We 
gaan de tweede seizoenshelft in ieder geval met vertrouwen in en gaan er dus ook vol voor! 
 
Wij als team JO17-1 wensen jullie een plezierig en vooral sportief 2018 toe! 
 
 
Jo15-3 



Spelers 

V.l.n.r.  boven Mehmet Kurt, Stan van Dijken, Julian Tap, Lars Kruijer, Merijn Smit, Thijmen Lamain, 
Omer Yuksek, Olaf Rouppé 
v.l.n.r. onder: Amine Boukil, Milan Kamminga, Han Groenewold, Stan Ellens, Niek Dijkhuizen, Jesse 
Thie 
Roelof Doornbos en Rowan van Lennep staan niet op de foto 
 
Training: Op de trainingen is het altijd leuk en gezellig, er worden vaak grappen uitgehaald bij spelers 
of bij de trainer, maar er wordt natuurlijk ook serieus getraind, want als je niet serieus traint of te laat 
komt verdien je om op wissel te staan 
Wedstrijd: Bij de wedstrijden willen we graag drie kwartier van tevoren aanwezig zijn op het sportpark 
waar we moeten spelen als het nou uit of thuis is. Als we uit moeten spelen verzamelen we altijd op de 
parkeerplaats bij Noorderpoort. Tijdens de wedstrijd wordt er veel strijd geleverd, we moeten alleen 
nog proberen om goed te blijven voetbal als we achter staan, want dan laat iedereen zijn koppie 
hangen en dan spelen we niet meer goed Het is altijd gezellig in de kleedkamer en er is altijd 1 
iemand als laatste klaar, maar er zijn ook mensen heel snel klaar omdat ze niet douchen. 
 
Jo15-5 
In het kort een verslagje hoe het gegaan is met Jo15-5. 
We begonnen met de eerste beker wedstrijd die we wonnen, waardoor we verder gingen in de beker. 
In de competitie deden we het ook goed. Door heel goede, gevarieerde trainingen en de juiste 
aanwijzingen ging het team steeds beter voetballen. Met hulp van de ouders die ons gingen helpen 
met vlaggen en te rijden kwamen we overal. Het was een geslaagde eerste helft van de competitie. 
We zijn 6de geworden van de 11 ploegen. Dat was zeer goed! Op naar de volgende reeks en hopen 
dat we daar nog beter gaan worden 
 
Wij van DVC JO15-5 wensen jullie allemaal een sportief 2018 toe!  
 
Mo15  
eerste deel seizoen 2017 - 2018  
Onze meiden bestaan voor het grootste gedeelte uit de meiden D van het vorige seizoen. Een seizoen 
waarin zij kampioen zijn geworden. Een fantastisch resultaat wat je natuurlijk graag wilt evenaren. Dat 
zou echter niet mee gaan vallen, daar waren we vrij snel achter. 
 
Eind augustus zijn we met 16 meiden gestart met de eerste trainingen. Dit was voor zowel de meiden, 
alsook voor de nieuwe trainers even wennen. Op welke manier worden de trainingen verzorgd en hoe 
pikken de meiden dit op? Dat wennen aan elkaar ging vrij snel. Wat voor de meeste moeilijker zou 
worden, was het niveau van de tegenstanders ten opzichte van het vorige seizoen. Sommige 
tegenstanders speelden al iets langer samen in de meiden C dan dat wij deden. Ze waren wat fysieker 
en sneller dan ons in het begin. De hele manier van voetballen was gewoon anders. In het begin van 
het seizoen hadden we het zwaar. We speelden direct tegen de bovenste 5 ploegen. Hoewel we goed 
speelden, konden we dat nog niet vertalen naar het behalen van punten. 
 
De meiden zijn keihard blijven trainen en er iedere wedstrijd weer vol voor blijven gaan. Tot eindelijk in 
Siddeburen............ De laatste seconde, een bekeken schot wat zorgde voor een welverdiende 0 - 1 
overwinning! Of we de Champions League hadden gewonnen.  
Vanaf dat moment gingen de meiden écht in hun zelf geloven en volgden er mooie overwinningen en 
ook nog een mooi gelijkspel. Als trainer / coach kijk je natuurlijk niet alleen maar naar de ranglijst. Je 
kijkt ook naar de ontwikkeling van het team en de meiden persoonlijk. Ze willen het soms nog niet van 
ons aannemen, maar meiden wat zijn jullie gegroeid in een paar weken tijd. Jullie doen dingen op en 
om het veld, die jullie een paar maanden geleden niet voor mogelijk hadden gehouden. Dat kun je 
alleen maar bereiken als je alles voor elkaar over hebt, om samen het best mogelijke resultaat te 
kunnen halen. 
 
Jullie kunnen als groep tot grote hoogten stijgen. Wij zijn als trainers van deze schitterende club 
meiden enorm trots dat wij onderdeel van dit proces mogen zijn. 
Rest ons nog, een ieder een bijzonder gezond en sportief 2018 toe te wensen! 
 
De begeleiding DVC MO15. 



 
Mo13-1  
Team gehaktbal 
De eerste 2 wedstrijden waren voor de beker, waarvan er 1 gelijk werd gespeeld en 1 nipt werd 
verloren. De dames moesten zeker nog aan elkaar wennen (alleen op het veld nog), maar dat was te 
verwachten. De eerste competitie wedstrijd ging verloren met een 2-zijdig gevoel, net als de 4 
opvolgende wedstrijden. Tijdens de trainingen gaat het er gezellig aan toe dankzij 3 trainers waarvan 
1 stageloper, maar ook weten ze de dames goed te motiveren om voor elkaar te werken. Gelukkig 
lieten de dames hun hoofd niet hangen en gingen ze door met strijden. Dit is dan ook vooral terug te 
zien aan de laatste 3 wedstrijden die meer dan verdiend werden gewonnen, werken voor en met 
elkaar. Wij als ouders/supporters en trainers genieten dan ook enorm om ze te zien strijden en zijn 
bijna net zo fanatiek (toch Gerben, Marianne en Pascal J). Nu is het halverwege december en vallen 
er helaas met regelmaat trainingen en wedstrijden uit, wat hopelijk niet resulteert in het kwijt raken van 
het goede gevoel van winnen. Tot slot wil ik alle dames, trainers en ouders alvast een fijne kerst en 
goed uiteinde toe wensen, en dat we de rest van het seizoen zo doorgaan (met winnen) maar vooral 
een gezellig team blijven. 
  
Groet Jeroen Florissen (vader van Luna) 
 
DVC MO13 is gestart als een mix van 13 meiden met meer, minder of geen voetbalervaring. Maar ze 
hebben in elk geval met elkaar gemeen dat ze heel graag voetballen en het als team willen doen. De 
eerste weken na de zomervakantie hebben we veel getraind. Ook op zaterdagochtend! Tijdens deze 
trainingen werd duidelijk dat er veel geleerd kon worden. Bij de een ging het al om bijschaven van 
vaardigheden, en bij een ander om het bekend maken met voetbal en/of wat een positie is bij 11x11 
voetbal. 
De meiden hebben nooit (nou ja bijna nooit) geklaagd als de trainers weer op zaterdagochtend wilden 
trainen omdat een wedstrijd niet doorging. Wij vonden dat geweldig!  
Dat de eerste seizoenshelft lastig zou worden qua resultaten hadden we vooraf ook ingeschat, maar 
dat wil niet zeggen dat de meiden niet elke wedstrijd vol overgave hun best hebben gedaan. In 
tegendeel zelfs! 
Het was prachtig om te zien dat alles elke week weer beter ging. We konden het elke wedstrijd langer 
opbrengen om geconcentreerd te blijven, druk op de bal te houden, geduldig op de positie te blijven 
en om doelpunten te maken. En dat alles vanuit het steeds groter wordende teamgevoel! 
We hebben een aantal keer gezegd dat we er van overtuigd zijn dat we wedstrijden zouden gaan 
winnen (na de winterstop) als we deze lijn vast zouden houden. Maar een andere eigenschap van 
deze meiden is ook dat ze een sterke eigen wil hebben, dus wat denk je…. Ze hebben ons in het 
ongelijk gesteld door al voor de winterstop de laatste 3 wedstrijden op rij te winnen!! En bedankt, 
haha. 
Voor ons (Marianne, Pascal en ik) als trainers was het een geweldig half jaar, niet in de laatste plaats 
omdat er veel belangstelling en hulp is van de ouders (ook dat mag gezegd worden!) en we 
verheugen ons al op de rest van het seizoen.  
  
We wensen iedereen een (sportief) geweldig 2018. 
  
Groet Marianne, Pascal en Gerben 
 
Jo13-4 
D4 een compleet nieuw team maar zeker een heel leuk team, de beker was het eerste waar we voor 
konden strijden. De groepsfase kwamen we helaas niet door vanwege een 2-0 nederlaag (om door te 
gaan of niet) tegen de concurrent NEC. Dan begint de competitie de allereerste wedstrijd verloren 
tegen de koploper van nu, dat kan een keer gebeuren zeiden ze! Goed!? : Kan gebeuren daar leer je 
van zeiden we! Op naar de vele wedstrijden die nog gaan komen, aan de hand van de trainingen zag 
je pieken en dalen maar er werd vooral hard en leuk getraind. De wedstrijden verder in het seizoen 
kwamen steeds beter tot stand er werd wel eens verloren maar je zag kwaliteit (misschien wel het 
belangrijkste), langzamerhand werd er gevoetbald op de manier zoals wij D4 dat willen zien, 
uiteindelijk zijn we steeds hoger en hoger gekomen op de ranglijst en zijn we voor de winterstop op 
plek 7 geëindigd. Niet al te hoog maar we zijn zeker niet ontevreden over hoe de 
trainingen/wedstrijden zijn verlopen. Ouders, verzorgers spelers en staf hartstikke bedankt voor de 
eerste seizoenshelft en tot de volgende. 
 



gr trainers/leiders D4 
 
Jo13-5 
De eerste seizoenshelft voor ons team was met ups en downs. Ingedeeld in een poule met 7-tallen 
van verenigingen uit de buurt leek in eerste instantie goed, na de eerste competitiewedstrijd bleek 
echter dat er zich een 4 tal verenigingen zich hadden terug getrokken uit de competitie. Samen met de 
KNVB is er door de vereniging gezocht naar een oplossing, die werd gevonden door een indeling bij 
een poule uit de regio stad Groningen. We hebben hierdoor een aantal hele leuke wedstrijden kunnen 
spelen en wij kijken dan ook met een goed gevoel terug op de achterliggende periode. Wij wensen 
iedereen een sportief 2018 waarin het plezier in voetbal voorop staat. Met die gedachte in het 
achterhoofd komen de resultaten vanzelf. 

 
Albert Apol en Thierry Roossien leiders JO 13-5 
 
Jo11-1 
Jo11-1 is een talentvolle, enthousiaste groep, die het afgelopen halfjaar mooie zaken heeft laten zien, 
maar soms ook nog heel wisselvallig kan zijn. Het seizoen begon traditioneel met het toernooi bij vv 
HSC en dat ging geweldig. Zonder Mats, die met fc Groningen onder 11 mee moest spelen, en zonder 
wisselspelers knokten we ons zelfs naar winst in dit toernooi. Niet de minste ploegen, zoals BQ 1887 
Jo11-1, Velocitas Jo11-1 en Hoogezand Jo11-1 werden onder ons gelaten. Dat beloofde veel goeds 
voor de competitie, maar eerst stonden nog de bekerwedstrijden op het programma. Van Loppersum 
(9-0) en Winsum (7-0) werd eenvoudig gewonnen, maar de laatste klif was wel een hele grote met 
NEC Jo11-1 als tegenstander. Een 5-0 nederlaag betekende helaas uitschakeling in de beker. 
 
De competitie is helaas wisselvallig verlopen. Grote overwinningen tegen Loppersum (9-2), HS'88  
(8-1), vv HSC (14-1), Bato (9-0) en Hoogezand (4-0) hebben we kunnen noteren, maar helaas ook 
een aantal wedstrijden waar we soms door de ondergrens zakten. Thuis tegen Winsum zijn we zeer 
effectief weg gecounterd (2-4), terwijl we in de beker juist nog een makkelijke overwinning tegen hen 
haalden. Ook in de wedstrijden tegen de sterkere teams uit de competitie hebben we helaas 
onvoldoende vuist kunnen maken. Velocitas (1-4) en WVV (1-5) waren duidelijk te sterk voor ons. 
Tegen ASVB/Wedde werd ook verloren (0-1), maar waren hier waren we voetballend eigenlijk beter 
en hadden we zeker meer verdiend. 
 
Onze laatste wedstrijd van het seizoen was wel een prachtige afsluiter van het najaar. Uit tegen NEC 
Jo11-1, het nog ongeslagen team dat tegen ons kampioen zou kunnen worden. Altijd leuk om met 
veel publiek deze derby te spelen en de jongens waren ook getergd om de te tegenstander het 
kampioenschap niet cadeau te doen. De eerste helft was dan ook het beste wat dit team tot nu toe 
heeft laten zien. Misschien stonden de spelers van NEC nog iets teveel onder de spanning van de 
kampioenswedstrijd, maar met goed positiespel en vooral ook werklust waren we de 1e helft zelfs de 
iets betere partij. Uiteindelijk mochten we aan de ranja met een 0-0 tussenstand. De 2e helft werd NEC 
sterker en sterker en was het veldoverwicht duidelijk voor de Havenkanters. Toch bleven we best 
makkelijk overeind en werden niet veel kansen tegen ons gecreëerd. Twee keer werd een corner over 
ons doel gekopt en keeper Bram heeft twee keer handelend moeten optreden. In de laatste seconden 
kreeg Mathijs zelfs nog de kans om de overwinning te pakken, maar dat zou teveel van het goede zijn 
geweest. Zelden kinderen zo blij gezien met een 0-0!  
Als afsluiter van 2017 werd nog meegedaan aan het Milkboarding indoortoernooi in Groningen. 
Sportief ging het met een 9e plaats niet helemaal lekker, maar dat werd toch meer dan goed gemaakt 
bij de prijsuitreiking. Mats werd verkozen in het dreamteam van de dag en het hele team won de 
sportiviteitsprijs! Met deze prijs mogen we als hele team de wedstrijd Groningen – ADO den Haag 
bezoeken. Mooi om naar uit te kijken in 2018! 
 
  



Jo11-3 
De eerste helft van het seizoen zit er op! Hoog tijd om even terug te kijken en diep in het geheugen te 

graven. 

Het seizoen voor de toppers van JO11-3 begon meteen met een flinke kluif toen we thuis tegen 

Veendam 1894 mochten voetballen in een heerlijk zonnetje. De eerste wedstrijd met een nieuw team 

is altijd even wennen, niet iedereen kent elkaar en het is even aftasten. De uitslag was uiteindelijk 3-

12 maar er waren zeker lichtpuntjes te zien. Zo bleek aanwinst Finn een echte goalgetter en konden 

we toch prima partij geven. 

Tijdens de wedstrijd erop tegen FVV kwam de ware klasse van JO11-3 bovendrijven en op een erg 

slecht veld hebben we prima voetbal laten zien. Het credo vanuit de beide leiders was (en is) help 

elkaar en blijf dicht bij elkaar. Er werd al goed overgespeeld en er zaten mooie aanvallen bij. De 

wedstrijd uit tegen Muntendam is ook één om niet snel te vergeten. Dit komt a) door de uitslag, maar 

b) ook door het ONTIEGELIJKE MAAR DAN OOK ECHT DRAMATISCHE SLECHTE WEER! Als de 

tegenstanders 5minuten na rust vraagt om maar te stoppen en hun wisselspelers dan al de brui er 

aangegeven hebben heeft u een beetje een idee hoe hard het waaide en regende. Dan blijkt uit welk 

hout JO11 gesneden is, we knalden lekker door en de kou deerde ons niet (nou bijna niet…). Zelden 

was een douche zo lekker als na deze wedstrijd. 

Terugkijkend op het afgelopen seizoen dan zie je dat JO11-3 bestaat uit een prachtige mix van 

voetballers. Laten we ze eens allemaal bij langs gaan. Uiteraard beginnen we dan van achteruit met 

keeper. 

 

Wat zullen we nu een over Angelo (Angie voor insiders) zeggen. Klein van stuk maar groot van naam 

om te beginnen. Gezegend met een goede keeperstechniek en innemende glimlach heeft hij menig 

goede redding verricht. Naast keepen laat het af en toe zien ook voetballend goed mee te kunnen!  

Van Angie is het een kleine stap naar Juul, de enige dame in het team maar ze staat zeker haar 

mannetje, geeft altijd 100% en geeft nooit op! Joran is onze boomlange verdediger die af en toe ook 

goede bewegingen laat zien! Ook Kuma heeft zich weer prima laten zien in de afgelopen wedstrijden, 

z’n schotkracht is toegenomen en ook het overspelen gaat al veel beter. Ga zo door! Van Kuma gaan 

we door naar Ilan, Ilan wil altijd winnen en doet er dan ook alles aan dit voor elkaar te boksen, een 

sliding of schouderduw her en der schroomt hij niet. En tussendoor prikt hij zeker ook zijn doelpuntjes 

mee. Van Ilan spelen we de bal door naar Luuk, halverwege het seizoen door Tonnie tot “Luukie 

Trucie” omgedoopt vanwege de mooie moves die hij zo nu en dan laat zien. Luuk strooit met mooie 

passes op het middenveld en tussendoor gooit hij af en toe de trucendoos open. Dan is de bal bij 

Nathan beland, multi-inzetbaar en vaak vol energie. Nathan kan de hele lijn bestrijken als hij de 

gashendel open gooit, tevens is hij voorzien van een goudenlinker met kanonskracht. De bal is nu bij 

Marijn, die met zijn fluwelen techniek en oog voor de goal een mooi seizoen heeft neergezet. Marijn 

tikt de bal door naar Finn, Finn nieuw bij DVC liet meteen zien in de eerste wedstrijd waar hij goed in 

was, doelpunten maken dus. Dit bleef hij hele seizoen door dan ook doen. De bal is beland bij Roan, 

ook hij heeft een zeer goede ontwikkeling doorgemaakt, kan vanuit de back positie zomaar in 2 

seconden bij de andere goal komen en goede voorzet afleveren, ga zo door!! 

Kortom een uitgebalanceerd team… Ging dan alles goed zult u denken, nou veel wel. Maar er waren 

ook leer-, en verbeterpunten. De belangrijkste was wellicht wel voor de leiders. De les die wij geleerd 

hebben was; Neem nooit het team mee naar een avond wedstrijd in de Jupiler League in Emmen en 

voorzie ze dan zeker niet van patat en drinken en zorg al helemaal niet dat ze pas om 23:30 op bed 

komen, dit dan in combinatie met een uitwedstrijd naar Winschoten om 10:30. Het blijkt dan onze 

talentjes hun slaap wel nodig hebben, na 5 minuten bleek al dat de meeste nog slaap in hun ogen 

hadden en met hun gedachten nog bij hun bed en nijntje knuffel waren. Zo zie je maar, ook de leiders 

maken fouten 😊. Maar gelukkig was het wel een HEULE leuke avond waarin menig speler zijn 



longen uit z’n lijf geschreeuwd heeft om FC Emmen aan te moedigen. Het was dan ook niet gek dat 

het 3-1 werd. 

Als leiders zijn we zeker tevreden over afgelopen seizoen, uitslagen en stand vinden we niet zo 

belangrijk. Het gaat om plezier, progressie en teamgeest. De yell voorafgaand aan iedere wedstrijd “ 

1…. 2…. DVC!!!!!” draagt daar zeer zeker aan bij. We zien de tweede seizoenshelft dan ook met veel 

vertrouwen en tegemoet en hebben er vooral weer veel zin in!  

Naar de ouders toe nog een compliment dat we nagenoeg altijd op tijd waren, we nooit te weinig 

auto’s hadden, de shirts altijd heerlijk fris naar zomerbloesem roken en er altijd positief aangemoedigd 

werd van de kant. We hopen dat dit de tweede seizoenshelft ook het geval zal zijn! 

 
 
Jo10-2 
DVC JO10-2 is een team met 8 jongens en 1 meisje (maar ook zij staat haar mannetje). 
Het was een gekke competitie omdat er uiteindelijk maar 4 teams in de poule overbleven. DVC deed 
hierin voor niemand onder, maar vergat af en toe te winnen. Er werd maar liefst 4x gelijk gespeeld.  
Wel wisten ze als enig team van GVAV te winnen! De wedstrijden tegen GVAV waren sowieso 
typerend voor JO10-2. Eerst werd er in een knotsgekke wedstrijd met 5-5 gelijk gespeeld, vervolgens 
werd er keihard geknokt maar helaas 3-0 verloren. Een paar weken later volgde dan de mooiste 
wedstrijd van het seizoen. De 3e keer tegen GVAV kon iedereen zien dat de heren en dame deze 
maanden veel hadden bijgeleerd, ze wonnen een zwaarbevochten wedstrijd zelfs met 1-0! 
Toegegeven het doelpunt was wat gelukkig, maar het was erg verdiend en de vreugde en opluchting 
na afloop was bij het trouwe publiek (lees ouders!) haast nog groter dan bij de kinderen zelf. 
 
Er wordt bij JO10-2 nog geregeld van positie gewisseld. Maar om een beeld te schetsen hoe het er 
ongeveer aan toe gaat het volgende:  
Voorin begint het verdedigen, en worden verdedigers opgejaagd en ballen veroverd: vaak door Thijn 
en Jorrik. Op het middenveld zijn Renzo, Thomas, Trenn en Deswen een plaag voor de tegenstander 
en worden vele duels gewonnen. Achterin maken vooral Niek en Tristan elke aanvaller het leven zuur. 
En op doel is Maud geregeld schier onverslaanbaar, en verrast daarmee menig tegenstander en 
ouder (“het is maar een meisje” horen we vaak voor de wedstrijd ☺)! 
En als we dan de bal hebben, dan is iedereen bereid om een medespeler aan te spelen en zo hebben 
we al prachtig positiespel gezien en uitgespeelde doelpunten die beginnen vanaf onze eigen keepster. 
 
Ik hoop dat we de 2e seizoenshelft nog even veel plezier mogen zien bij de kids en dat als het spel 
een keer niet helemaal hartverwarmend is dat Marcel en Dennis dan tentjes hebben geregeld voor de 
enorme schare aan fans (ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s)! 
 
Ik wil iedereen fijne feestdagen wensen en kom eens een keer kijken. 
 
Groet Gerben 
 
Jo10-3 
Een aantal maanden geleden las ik een artikel dat gepubliceerd werd door De Correspondent en dat 
raakte mij. Hierin gaat het over professionele voetbalclubs maar uiteindelijk raakt de kern net zo goed 
de amateurclubs. Kinderen worden zo jong al bestempeld als talentvol of niet talentvol. Ik vond het wel 
een passende inleiding voor dit stuk. De betere jongens en meisjes gaan naar de 1 en 2 teams en 
maar ik geloof ook dat er in de teams 3 etc.. ook leuke spelers zitten. Ook al is dat soms niet helemaal 
zichtbaar.  
 
Na de zomer zijn wij gestart met een hele nieuwe groep jongens. Hele verschillende jongens qua 
karakter, motivatie, dynamiek en cultuur. Mooi om te zien hoe snel de jongens aan elkaar gewend zijn 
geraakt en een leuk team vormen. We hebben leuke acties gezien maar ook dramatische momenten. 
Het ene moment vlogen de ballen de keeper van de tegenstander om de oren en andere momenten 
zat onze goal weer vol met ballen. Onze jongens vinden het voetballen leuk, maar het is een beetje 
vergelijkbaar met het weer, wat voor bui er hangt, zo voetballen ze ook. Misschien hebben ze soms 
net even dat duwtje extra nodig van een iets betere speler om tot een goed spel te komen. Na het 



lezen van het artikel kwam dit boven borrelen: was het misschien mooier geweest als ze niet gesplitst 
werden in 1, 2, 3 maar gemixt? Het zou misschien bij de iets mindere spelers net iets extra's naar 
boven kunnen halen.. In 2018 gaan ze er weer tegen aan en hopelijk zal de zon dan wat meer 
schijnen! 
Een mooi en sportief 2018 gewenst! 

Mocht je het willen lezen:  https://decorrespondent.nl/6878/deze-jeugdopleider-kijkt-radicaal-

anders-naar-voetbaltalent-en-dat-geeft-hoop/607383558870-8ae3288c 

 
Jo9-1 
We mogen gerust zeggen dat het in het begin van het seizoen even wennen was voor de spelers van 
JO9-1. Allereerst was er het ontstaan van het team, een samensmelting van spelers van JO9-2, JO9-3 
en JO9-4. En dan nog al die nieuwe regels, het kleine veld om op te spelen en het ontbreken van een 
scheidsrechter bij de wedstrijden volgens de nieuwe KNVB normen. 
 
Voordat we elkaar een beetje konden vinden in het veld en de nieuwe regels kenden, hadden we de 
eerste 3 bekerwedstrijden al verloren. Toch werd er niet slecht gespeeld en iedere wedstrijd in de 
bekercompetitie ging steeds beter. 
 
Om toch tijdig klaar te zijn voor de competitie werd er nog geoefend op het grote “Bosma en Schuur 
toernooi” van HSC in Hoogezand. Een toernooi waarin regionale jeugdteams hun wedstrijdjes spelen 
naast de jeugdafdelingen van bekende clubs uit de eredivisie, zoals Ajax, Heerenveen en FC 
Groningen. Een leuk en leerzaam toernooi, waar we lieten zien dat we het voetbalspelletje op de 
kleine veldjes prima konden beheersen als we slim speelden. We wonnen hier de eerste wedstrijd van 
het seizoen en zijn als team ook nog op de foto gekomen met de keeper van FC Groningen, Sergio 
Padt. 

 

 

Maar op zaterdag 30 september begon dan echt de competitie. Onze eerste tegenstander was het 

bekende VV Bedum JO9-1. Een gerenommeerde club in de regio met een goede jeugdopleiding. We 

wonnen de wedstrijd overtuigend met 9-5; de voorbereiding betaalde zich uit. Vervolgens werden ook 

alle andere tegenstanders, zoals GRC Groningen, Be Quick, NEC, Lygurgus, en Helpman, aan de 

zegekar gebonden. En omdat de laatste wedstrijd ivm de weersomstandigheden niet meer gespeeld 

hoefde te worden, zijn we in de competitie ongeslagen gebleven en hebben we zelfs iedere wedstrijd 

gewonnen.  

Van een officieel kampioenschap mag volgens de KNVB bij deze leeftijdsgroep geen sprake zijn, maar 

we hebben deze prestatie toch lekker even gevierd met een mooie medaille en een lekker patatje. 

 

https://decorrespondent.nl/6878/deze-jeugdopleider-kijkt-radicaal-anders-naar-voetbaltalent-en-dat-geeft-hoop/607383558870-8ae3288c
https://decorrespondent.nl/6878/deze-jeugdopleider-kijkt-radicaal-anders-naar-voetbaltalent-en-dat-geeft-hoop/607383558870-8ae3288c


 

  

 

Jo9-2 
Met vier spelers uit het geboortejaar 2010 en een aantal ‘late’ 2009 spelers is voor het seizoen 2017-

2018 gekozen om een jong en leergierig JO-9 team samen te stellen. Een goede keuze want de 

mannen hebben een leuk en leerzaam eerste seizoenshelft achter de rug. 

Met de nieuwe KNVB-spelvorm van 6 tegen 6 en kleinere velden is formatie nog steeds belangrijk, 

maar een groot voordeel is mocht je een keer in de achterste linie staan, je ook heel snel voorin bent! 

Zo laat onze eigen box-to-box player Jacob Meijer met regelmaat zien. Met grote passen en passie 

weet hij op te lopen om maximale onrust te creëren op de helft tegenstander. Onze eigen Virgil van 

Dijk of voor de oudere lezers, Andreas Granqvist!  

Dit kan natuurlijk alleen als je ook de rust hebt dat er een aantal sluitposten zijn en blijven. Die vinden 

wij in onze keeper Jirmeja Buitenwerf en ras verdediger Wessel van de Broek. Jirmeja weet met 

rust en uitstraling zijn verdediging het vertrouwen te geven die nodig is op dit niveau. Wessel, onze 

linksbenige stopper heeft met zijn gevoel voor timing en ‘kijken-naar-de-bal’ menig spitsje moedeloos 

het veld uit laten lopen. Als aanvulling hierop staat ook onze Joaquin Lo Sie Sen vaak in de achterste 

lijn, met zijn fluwelen techniek en precisie pass is hij dé persoon die de middenvelders en voorhoede 

perfect weet te bedienen. Onze alleskunner Tristan de Wit weet met zijn inzet en onvoorspelbare 

acties zowel achterin, op het middenveld en in de voorhoede van grote waarde te zijn. Naast Tristan 

heeft dit team nog twee jeugdige middenvelders met grote toekomst. Joost Scheper, een Toni Kroos-

achtige voetballer, graag de bal aan de voet en het spel voor zich is de ideale aanvulling voor Sem 

van Bostelen. Een linksbenige middenvelder met de natuurlijke drang naar voren en altijd zoekende 

naar dat éne moment om in een scorende positie te komen. Als laatste onze voorste man van het 

team, Muazemin Cicek, ook wel Muaz genoemd! Muaz heeft een traptechniek waar menig 1e elftal 

speler met veel jaloezie en vrees naar kijkt. Hij weet dan ook vanuit alle hoeken het doelnet te raken, 

overigens ook heel vaak de paal, lat, paal, lat, lat, paal… ☺ 

Een team wat elkaar aanvult en samen de wedstrijden wint en samen (heel soms) verliest. Met veel 

zin en gretigheid kijken we dan ook uit naar de tweede seizoenshelft.  

Technische staf DVC JO9-2 

Ps. dank voor alle vaste en trouwe supporters (papa’s en mama’s) die door weer en wind altijd 

aanwezig waren om ons team te steunen en te rijden en tenues te wassen, top!  



 

 

  



Jo9-3 
Spelers/speelsters:  Iva, Sterre, Dana, Yinthe, Arjan, David, Dylan, Yaaron, Lars, Finn 

Onze 1e wedstrijd was voor de beker tegen HSC JO9-2.  
Helaas bleek deze tegenstander een maatje te groot. Ook onze 2e bekerwedstrijd werd in de 
stromende regen verloren, maar de laatste wedstrijd voor de beker konden we gelukkig winnend 
afsluiten.  
 
Na de beker is de tweeling Dana en Yinthe toegevoegd aan ons team. In het begin was het wel lastig 
om beide dames uit elkaar te houden, maar dat werd een stuk gemakkelijker nadat Dana besloot dat 
ze graag keepster wilde worden. De eerste 2 wedstrijden voor de competitie werden verloren, maar 
daarna kwamen we op stoom. En na de volgende wedstrijd gelijk gespeeld te hebben volgden 
meerdere overwinningen. 
 
Eén van onze laatste wedstrijden was de derby tegen NEC. Deze wedstijd ging mooi gelijk op, waarbij 
gedurende de wedstrijd ons mooiste doelpunt gescoord werd van het seizoen. 
Arjan zag op eigen helft de bal op zich afkomen en dacht laat ik het eens proberen. Hij raakte de bal 
zo goed dat deze zo vanaf eigen helft het doel in vloog. Helaas werd het daarna nog wel 3-3, maar dat 
mocht de pret niet drukken. Zo kwam een eind aan een leuke eerste seizoenshelft. 
 
Jo8-1 
Voetballen in DVC JO8-1 
Mijn team bestaat uit 6 jongens en 2 meisjes. 
Tijdens de 3 bekerwedstrijden hebben we 1 wedstrijd gewonnen met 8-3. 
In de competitie hebben we het moeilijk, maar we hebben ons best gedaan. 
We hopen dat we volgend jaar meer wedstrijden gaan winnen. 
 
Team: Gaan we er voor?! 
Team: Jaahh!! 
Ik: Ik hoor het niet: GAAN WE ER VOOR? 
Team: Jaaaaaaaahhhhhhh!!!!!!! 
 
Geschreven door Jasper Kolk 
 
 

 
   

 


