Jaarverslag Jeugdcommissie ’t Fean 58 Voetbalseizoen 2013-2014
Inleiding:
Voor u ligt het jaarverslag van de jeugdcommissie. Dit verslag geeft in het kort een overzicht over de
prestaties van de pupillen-teams over het seizoen 2013-2014. In het verslag komen verder de
personele bezetting van de jeugdcommissie aan de orde en de activiteiten welke zijn georganiseerd.
Het seizoen 2013-2014 zal vooral in onze herinnering blijven vanwege het drama met het instorten
van een dug-out tijdens een schoolkorfbaltoernooi in Twijzel. Ook leden van onze vereniging waren
bij de direct betrokkenen. Dit drama heeft een enorme impact gehad, ook op de jeugdafdeling van
onze vereniging. Verschillende (jeugd)leden ondervinden nog steeds hinder aan de gevolgen van dit
drama. We hopen dat het traject van hun herstel spoedig mag verlopen.
Sportieve prestaties:
De jaargang 2013-2014 was voor de pupillenteams een uiterst succesvol jaar. Alle teams waren naar
tevredenheid ingedeeld in de verschillende competities en streden allemaal mee om de bovenste
plaatsen. Een aantal teams zijn kampioen gewordeden. De E5 presteerde dit in de zaalcompetitie en
de E4 werd kampioen in de najaar competitie. Van uitzonderlijke kwaliteit waren afgelopen seizoen
onze F1 die zowel in de najaars-competitie, de zaalcompetitie alsook in de voorjaarscompetitie
kampioen werden. Deze prestatie werd geleverd op hoofdklasseniveau.
Een andere topprestatie werd geleverd door de E4. Zij wisten de finaledag van de beker te bereiken.
Tijdens deze finaledag werd een uitstekende 2e plaats behaald.
Leden en organisatie
We hadden dit seizoen 88 pupillen actief in 10 verschillende teams. 2 E-pupillen waren
doorgeschoven naar de D1 van de Feanstars en 6 E-pupillen meisjes zijn toegevoegd aan een meisjes
D-team, spelend onder de hoede van de Feanstars.
De ondersteuning van het pupillenvoetbal werd gedaan door een team van 18 leiders en 16 trainers.
De bezetting van de jeugdcommissie is goed op orde en daarin zijn het afgelopen jaar géén
wijzigingen geweest. Dit geldt ook voor de ondersteunende functies van begeleiding pupil vd week
en de inschrijving en het bezoeken van nieuwe leden.
In de bezetting van de bestuursdiensten op zaterdagmorgen hebben een paar hulpen moeten
afhaken wat ons noopt om hier versterking te zoeken.
Aan het einde van het seizoen hebben twee commissieleden (Wilko Koops en Edwin de Vries)
aangegeven te gaan stoppen met hun functies. Met ingang van het nieuwe seizoen zullen Jan de Jong
en Germ Roorda deze twee plaatsen innemen. Tevens is André vd Molen bereidt gevonden de
functie van technisch jeugdcoördinator te willen vervullen binnen het pupillenvoetbal.
Van de trainers heeft Fokko Kooistra het afgelopen seizoen de opleiding pupillentrainer gevolgd en
deze met succes afgesloten.
Activiteiten:
Op maandag 16 september werd oor de jeugdcommissie een lezing georganiseerd voor haar
kaderleden. De lezing werd verzorgt door Jacob Russchen, hoofdtrainer van ons 1e elftal maar ook
hoofd jeugdopleiding van de vv. Drachtster Boys.
Op woensdagmiddag 23 oktober, in de herfstvakantie, is er door de pupillen van ’t Fean”58 een 4 x 4
voetbaltoernooitje gespeeld. Bij de begeleiding van deze middag werd de jeugdcommissie bijgestaan
door het C1-elftal van de Feanstars.

Op vrijdagavond 29 november werd er weer een zwarte pietendisco gehouden. Onder leiding van dj.
Linze van Dekken en twee zwarte pieten konden de kinderen zich een uur lang te goed doen aan
muziek, dansen, pepernoten en de polonaise. Uiteraard was er na afloop voor iedereen een
kladootje van de Zwarte Pieten.
Op maandagochtend 23 december (zaal-familiedag ’t Fean”58) is er door de pupillenteams een
zaalvoetbaltoernooi gehouden. Dit onderlinge toernooi werd gespeeld met de eigen teams zodat dit
tevens een voorbereiding was voor het komende zaalvoetbalseizoen. Tegelijkertijd werd er in de
kleine sportzaal individueel gestreden om een ‘penaltybokaal’.
Zaterdagmiddag 25 januari werd er weer een zaalvoetbaltoernooi voor minipupillen georganiseerd in
de Surventohal. Vv. Surhuisterveen, ASC en vv. Buitenpost werden uitgenodigd en onder toeziend
oog van vele ouders en pake’s en beppe’s werd ook deze middag een succes. Uiteraard was er voor
iedereen een medaille.
In de maanden februari en maart is er weer meegedaan aan de POIESZ jeugdactie in het filiaal van
Opende. Ook deze keer werd weer een mooi bedrag opgehaald.
Op maandagavond 17 maart zijn we met alle pupillen naar de wedstrijd Jong Heerenveen – Jong
Vitesse geweest. Deze wedstrijd was een topper in de beloften competitie en ging toen om de 1e
plaatst in de competitie.
Maandagavond 31 maart was er wederom een lezing georganiseerd door de jeugdcommissie. Deze
keer was Ronnie Pander de gastspreker. Ronnie vertelde over het jeugdbeleid van SC Heerenveen, de
visie van SC Heerenveen en over de begeleiding van jeugdvoetballers door SC Heerenveen.
Woensdagmiddag 30 april heeft de jeugdcommissie voor de tweede keer een open voetbalmiddag
georganiseerd gericht op alle kinderen van de lagere scholen. Met ondersteuning en hulp van spelers
van de A-selectie en wederom de C1-selectie hebben we een fantastische middag beleefd.
Hoewel we niet direct de belangstelling van potentiele nieuwe leden in beeld hebben zijn we er van
overtuigd dat deze middag een positieve bijdrage levert in de keuze van nieuwe leden voor ’t
Fean”58.
Ter afsluiting van het seizoen werd ook door de jeugd weer actief meegedaan aan de jaarlijkse
familiedag. Er waren meerdere spelvormen waar aan meegedaan kon worden en in drie kleine
veldjes met een opblaasbare boarding werd gestreden tegen elkaar in tweetallen.
Vooruitblik
Het afgelopen seizoen is er weer heel wat werk verzet om het de pupillen naar de zin te maken bij ’t
Fean”58. Hier gaat de jeugdcommissie in 2014-2015 mee door maar de commissie heeft ook een
aantal zaken in ontwikkeling, met name gericht op het technische gebied.
Zo is het technisch jeugdbeleidsplan afgerond en gepubliceerd en zal André vd Molen de functie
bekleden van technische jeugdcoördinator. Aan al ons begeleidend kader wordt een KNVB-traject
aangeboden onder de naam ‘opleiden op maat’. Tijdens dit traject gaan we met elkaar bespreken
hoe we de jeugd het best kunnen begeleiden, trainen en laten voetballen. De bedoeling is dat er op
deze manier een rode draad door ons jeugdvoetbal loopt met als uiteindelijke doel het versterken
van de beide 1e elftallen. Daarbij zal ook het opstarten van een voetbalschool een positieve rol gaan
spelen. De trainingen van deze voetbalschool zullen individueel gericht zijn op het verbeteren van de
technische vaardigheden van onze jeugdleden. Alle E- en F-pupillen doen mee aan de
voetbalschooltrainingen welke vanaf september op maandagavond gegeven zullen gaan worden.
De jeugdcommissie

