Jaarverslag jeugdvoorzitter 2018-2019
We zijn het seizoen 2018-2019 begonnen met 4 junioren jongens teams en 1 junioren meisjes team,
en 8 pupillen jongens teams en 1 pupillen meisjes team, ook zijn we het seizoen aangevangen met
een groep starters die momenteel 12 deelnemers kent die eens per 2 weken op de zaterdagochtend
training krijgen.
Met gemengde resultaten zijn we de najaarsreeks geëindigd, de meiden O13-1 hebben een zware
periode gekend doordat zij op hun leeftijdsniveau een te zware indeling hebben genoten en zonder
ook maar 1 punt te halen deze hebben afgesloten.
Andere teams hebben naar kunnen gepresteerd en deze najaarsreeks heeft dat zelfs kampioenen
opgeleverd, de JO17-1 is kampioen geworden in de 2e klasse, ook de JO11-2 is kampioen geworden in
de 4e klasse, zij zullen na de winterstop promoveren naar de 3e klasse, onze JO11-1 is op doelsaldo
net geen kampioen geworden in de 1e klasse, wel promoveren zijn naar de hoofdklasse wat een
unieke prestatie mag heten naar Hulshorster begrippen, ook willen we de MO15-1 een compliment
geven voor hun eerste seizoenshelft als junioren, na een pittige start met een dikke nederlaag met
dubbele cijfers zijn ze met een mooie 7e plaats een goede middenmotor gebleken.
Op dinsdag 11 december was er voor de jeugd tm de O13 een clinic georganiseerd in samenwerking
met de selectie van Hulshorst, deze clinic is in elkaar gezet door Jacco van Olst , Jacco is als
jeugdtrainer werkzaam bij PEC Zwolle. Met 80 deelnemers kon deze avond als geslaagd worden
gezien.
Tijdens de winterperiode gaat de jeugd van O8 tm O11 deelnemen aan de Veluwe zaalcompetitie
welke word gecoördineerd door Fred Pieterson van vv Nunspeet, alle teams behalve de JO11-1 doen
mee aan deze competitie waarin naast Hulshorst ook OWIOS, sv ’t Harde, Elspeet en Nunspeet
deelnemen. Onze MO13 word ook ingeschreven in deze zaalcompetitie, zij spelen als JO11-4M mee,
dit is een voorloper voor de indeling van het voorjaar, waar zijn als JO11-4G gaan deelnemen aan de
voorjaarsreeks.
In deze zaalcompetitie reeks zijn de JO9-1 en de JO10-1 kampioen geworden in hun klasse, wat ook
een felicitatie waard is.
Op vrijdag 28 december was het jaarlijkse oliebollentoernooi op het hoofdveld, vanaf 9 uur konden
de starters tot O11 in een 7x7 toernooi onderling uitwijzen wie de betere was, vanaf 11 uur konden
de O13 tot O17 hun kunsten vertonen, vanaf 13uur was het einde en kon voor de jeugd het jaar 2018
definitief worden afgesloten.

2019 begon voor de verenging op zaterdag 5 januari met de nieuwjaarsloop en de
nieuwjaarsreceptie tijdens deze loop deden ook tal van jeugdploegen mee, vermelding waard is dat
de jeugd meiden bijna allen meeliepen, het eerste evenement voor jeugdzaken was de meidenclinic
op zaterdag 12 januari welke werd geleid door Gerrit Zoet, trainer van het 2e elftal, met een aantal
van 25 enthousiaste meiden werd dit een geslaagde zaterdag.
Half februari vingen de competities weer aan, met ook nog een aantal teams die in de beker waren
vertegenwoordigd zou het een interessante 2e seizoenshelft gaan worden.

De voorjaarscompetitie leverde ons een kampioen op de JO11-2 wist na de najaarsreeks ook de
voorjaarsreeks winnend af te sluiten,ook werden de bekerfinales behaald door 2 ploegen, na een
mooie reeks konden de JO11-2 en de JO15-2 zich opmaken voor een heuse finaledag deze was voor
beide teams bij vv Den Ham.
De ochtend was eerst de JO11-2 aan de beurt voor de finale tegen Lemele JO11-1G, zij maakten er
een heuse kraker van met spanning tot het einde , er kwam zelfs een penaltyreeks aan te pas,
Hulshorst mocht zich daarin de betere noemen,en daarmee werd de 1e bekerwinst die dag binnen
gehaald.
In de middag was het de beurt aan JO15-2, zij moesten spelen tegen KHC JO15-2, ook dit werd een
spannende wedstrijd, Hulshorst nam een ruime voorsprong, deze werd bijna teniet gedaan, maar
uiteindelijk was na het laatste fluitsignaal ook de 2e bekerwinst binnen.
Beide teams en begeleiding van harte gefeliciteerd met deze mooie overwinning op deze mooie dag.
Nadat de ploegen nog diverse toernooi hadden gespeeld in de regio en de meiden met een bus naar
Houten waren geweest voor een groot toernooi was het seizoen ten einde.
De familiedag werd gebruikt voor oa. de uitreiking van de kampioenen en bekerwinnaars, naast het
spellenparcours wat door de organisatie was neergezet en een penaltyreeks voor jong en oud was
ook dit weer een geslaagde dag, met dank aan velen die hier hun steentje hebben bijgedragen.
De zomermaanden was het druk met het maken van de teamindelingen aan de hand van de nieuwe
regels mbt leeftijden van de KNVB, niet iedereen kon tevreden worden gesteld, sommigen moesten
nog een last minute overschrijving naar een buurtvereniging plaatsen bij onze secretaris, maar we
hebben toch een mooi aantal van 16 jeugdteams aktief in het seizoen 2019-2020.
Met vriendelijke groet,
Robbie Jonker
Jeugdvoorzitter vv Hulshorst

