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Algemeen
Veldvoetbal:
Dit seizoen hadden wij op het veld de beschikking over 18 jeugdteams, te weten:
 2 JO19 – teams,
 2 JO17 – teams,
 3 JO15 – teams,
 3 JO13 – teams,
 1 JO11– team,
 2 JO10 – teams,
 1 JO9 – team,
 1 JO8 – team,
 3 JO7 – teams.
De bekerwedstrijden begonnen op 4 september 2021. Alle jeugdteams vanaf JO13 waren ingedeeld in de
bekerwedstrijden. De aftrap van de competitie was dit seizoen op zaterdag 25 september 2021. De JO7teams hebben deelgenomen aan de jeugdcompetitie bij E.H.S. 85.
Zaalvoetbal:
Vanwege de KNVB veldplanning en feestdagen op de zaterdag bleven er te weinig vrije zaterdagen over
en daarom is het ZOD, onderling zaalvoetbaltoernooi tussen de voetbalverenigingen SVV'04, SC Erica,
Twedo, Raptim, SJO NKVV-Protos, SJO Germanicus-CSVC, VV Sweel, VV Sleen, VIOS, VV KSC en SJO DalenDSC'65, niet doorgegaan. Vervolgens zijn de volgende teams ingeschreven voor de zaalcompetitie van de
KNVB:
 2 JO13 – teams,
 1 JO11– team,
 2 JO10 – teams,
 1 JO9 – teams,
 1 JO8 – teams.
Een aantal teams hebben nog een ronde in de zaal gespeeld. Vanwege de coronamaatregelen is deze
zaalcompetitie vroegtijdig gestopt.
Jeugdbestuur
Met dank aan het vorige jeugdbestuur, bij het op weg helpen en beschikbaar zijn voor vragen, is dit
seizoen gestart met een nieuw jeugdbestuur in de volgende samenstelling:
Michel Boer
jeugdvoorzitter,
Henk Jan Sibon
jeugdsecretaris,
Tanja Mulder
voorlopige jeugdcoördinator O17 t/m O19
Anneke Boorsma
jeugdcoördinator O9 t/m O12
Jelmer Engelage
jeugdcoördinator t/m O8
Vanaf oktober is Janet van Veen begonnen als jeugdcoördinator O13 t/m O15.
De jeugdvoorzitter is ook lid van het hoofdbestuur van VV Dalen. Met het hoofdbestuur van DSC’65
hebben de jeugdvoorzitter en de jeugdsecretaris een gesprek gehad over de voortgang. Van beide zijden
is geconcludeerd dat de samenwerking als positief werd ervaren en dat het van belang is om korte
communicatielijnen te houden.
Iedere maand werd er vergaderd over lopende zaken en activiteiten. Ook is er een nieuw
jeugdbeleidsplan vastgesteld. Het jeugdbestuur werd verder ondersteund door een groot aantal
vrijwilligers voor verschillende activiteiten. Het jeugdbestuur wil deze vrijwilligers bedanken voor hun
inzet en ook in het nieuwe seizoen zijn wij jullie weer heel hard nodig.

Wedstrijdsecretariaat en ledenadministratie
Het jeugdwedstrijdsecretariaat werd verzorgd door Andre Ruinemans en later in het seizoen aangevuld
met Anita Koert en Helma Morskieft. Rolf Ruinemans hield de ledenadministratie bij.
Scheidsrechterszaken en spelregelbewijs
Contactpersoon
Harry Boer, Riekus Hazelaar en Albert Katuin waren contactpersonen voor de scheidsrechterszaken.
Op 22 september is er door de KNVB en de gemeente Coevorden voor leden die hun spelregelbewijs nog
moesten halen een bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst hebben alle 9 deelnemers uit
onze jeugdafdeling hun spelregelbewijs gehaald.
Het wordt steeds lastiger om scheidsrechters en grensrechters te vinden. Heb je interesse? Laat het
weten want wij kunnen jou heel goed gebruiken. Verder onze waardering voor alle scheidsrechters,
grensrechters en spelbegeleiders voor het begeleiden van wedstrijden. Graag benoemen wij ook nog dat
wij zeer verheugd zijn dat een jeugdspeler, Tygo Regtop, is gestart met de basisopleiding scheidsrechter
Technisch beleid en jeugdtrainers
Het technische beleid, het indelen van de teams en het aanstellen van jeugdtrainers is dit seizoen
opgepakt door de technische commissie:
Nick Borgman/Reinoud Haak
Hoofd jeugdopleiding
Bennie Bakker
Hoofd scout
Gert Meijering
Secretaris
Jan Wilpshaar
JO19 – JO17
Jan Noorman
JO15 – JO13
Thijs Mulder
JO11 – JO9
Reinoud Haak
JO8 – JO7
Voor alle jeugdtrainers is in samenwerking met de KNVB een bijeenkomst georganiseerd: een avondje
RINUS. RINUS is een app van de KNVB met enorm veel mogelijkheden voor alle trainers. De bedoeling
was om, na een uurtje theorie, ook te kijken hoe het in de praktijk werkt. Helaas liet het weer dit niet toe.
Het tweede gedeelte van de avond is er gesproken over hoe het loopt en wat er leeft en speelt binnen de
vereniging.
Corona
Ook dit seizoen had het coronavirus een negatieve invloed op het verloop van het seizoen. Op 26 juni
2021 werden alle maatregelen voor sport opgeheven maar per 25 september 2021 hadden we alweer te
maken met de eerste beperkingen. De beperkingen werden steeds strenger. Zo mocht er vanaf 28
november tussen 17:00 uur en 05:00 uur niet worden gesport op sportaccommodaties. Ondanks deze
maatregel hebben alle teams kunnen doortrainen, een groot compliment voor de flexibiliteit van de
trainers! Waar we op dat moment nog druk bezig waren om in lijn met de coronamaatregelen het trainen
in de zaal mogelijk te maken kwam daar door de nieuwe maatregelen vanaf 19 december 2021 een einde
aan. De COVID-persconferentie van 14 januari 2022 bracht goed nieuws voor de sportsector. Er mocht
weer veel, maar nog wel met een aantal beperkingen. Voor het voetbal werden deze beperkingen
uiteindelijk op 26 januari 2022 ingetrokken.
Activiteiten
Taarttoernooi
Vanwege corona is het taarttoernooi niet doorgegaan.
Voetbalkamp
Het voetbalkamp waar veel kinderen aan mee hebben gedaan was dit jaar weer een groot succes.
Schoolvoetbal
Na 2 jaar was er eindelijk weer schoolvoetbal op het sportpark in Dalen. 15 jongens/gemixt teams en 4
meiden teams gingen de strijd aan in de voorronde van het schoolvoetbal. De toeschouwers konden
genieten van mooie wedstrijden en enthousiaste spelers en speelsters. Bij de meiden was het uiteindelijk

de Anwende uit Aalden die de poule won en zich hierdoor plaatste voor de regiofinale. De meiden van de
BWB school uit Dalen haalden een zeer verdienstelijke tweede plek, zonder zelfs een wedstrijd te
verliezen. De finale bij de jongens ging uiteindelijk tussen de Woert uit Oosterhesselen en de BWB school
uit Dalen. De BWB bleek hierin de sterkste en plaatste zich voor de regiofinale van 18 mei. Dankzij de vele
vrijwilligers, het prachtige weer, de enthousiaste spelers en speelsters en de vele toeschouwers kunnen
we terugkijken op een prachtige voorronde van het schoolvoetbal in Dalen!
Voetbalclinics basisscholen
In samenwerking met gymleraar Guus zijn er door vrijwilligers op drie donderdagen en drie vrijdagen in
februari voetbalclinics gegeven aan basisschoolleerlingen van de BWB school, Markeschool en
Stidalschool. Doel van de clinics was om basisschoolleerlingen kennis te laten maken met verschillende
sporten die worden gegeven op het Grootveld.
Als afsluiting van de voetbalclinics hebben de kinderen een kleurplaat ontvangen die ze konden
inleveren. Twee prijswinnaars hebben een prijs ontvangen.
Sportspeeltuin
Er is 3 keer door de gym-, volleybal- en voetbalvereniging een sportspeeltuin georganiseerd in de
sporthal. Kinderen van 3 jaar t/m groep 6 konden gratis klimmen, klauteren en met de bal spelen
Voetbalclinics meiden/dames
Voor meiden en dames vanaf 13 jaar zijn voetbalclinics gegeven in het kader van het opzetten van een
meidenteam.
FIFA 22 Toernooi
Op zaterdag 16 oktober namen dertig spelers het tegen elkaar op in de kantine van VV Dalen/SJO DalenDSC tijdens een FIFA 22 toernooi op playstations. Na een poulefase volgde een knock-outfase met een
achtste finale, kwartfinale, halve finale en finale. De belangrijkste winst was dat alle deelnemers erg
enthousiast waren over dit event!
Strafschoppen schieten en opkomst Dalen 1
In de rust van meerdere wedstrijden van Dalen 1 hebben verschillende jeugdteams strafschoppen
genomen op de reservekeeper van Dalen 1. Ook zijn jeugdleden twee keer met Dalen 1 en de betreffende
tegenstanders gezamenlijk het veld opgelopen.
Roparun
Op de dag van de Roparun is er op het schoolplein een doel geplaatst met een snelheidsmeter waarop de
jeugd kon zien hoe snel ze konden schieten.
Proeftrainingen
Op 3 donderdagen in juni 2022 zijn er voor kinderen in de leeftijd van 4, 5 en 6 jaar trainingen
georganiseerd om kennis te maken met voetbal.
Tot slot
Iedereen bedankt voor de sportieve inzet en veel voetbalplezier in het nieuwe seizoen!
Dalen, juli 2021.
Jeugdbestuur SJO Dalen/DSC

