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Terugkijkend kunnen we spreken van een mooi seizoen. Ondanks dat we minder nieuwe jongste 
jeugdleden hebben kunnen verwelkomen, zijn we zeer positief over afgelopen seizoen.  
De jongste jeugdcommissie is uitgebreidt met enkele nieuwe leden te weten; Tom van Leeuwen,  die vanuit 
zijn rol in de TC ook in onze commissie zit. Thijmen Schenk voor de trainersondersteuning, Christien 
Kraaijeveld en op het laatst heeft Nathalie Koppen zich aangesloten. Wij zij enorm blij met de deze grote en 
enthousiaste groep vrijwilligers.  
 
Op woensdagmiddag verzorgt Christien Kraaijeveld met enorm veel enthousiasme de coördinatie en op 
vrijdagmiddag zijn we heel blij dat Thijmen Schenk dit het hele seizoen heeft vervuld. 
Dit gaf ouders en kinderen een goed gevoel en maakte de stap om te beginnen met een onbekende sport 
een stuk gemakkelijker. De trainingen op woensdag en vrijdag worden druk bezocht en we zijn alle trainers 
ook enorm dankbaar voor hun inzet. Het geven van trainingen aan de jeugd is een pittige taak, want naast 
het goed uitleggen en voordoen moet je er als trainer/ster ook nog voor zorgen dat het veilig blijft. De train 
de trainer bijeenkomsten met Joyce, Ad, Thijmen en Steyn hebben alle trainers enorm geholpen nog beter 
trainingen te geven. De resultaten van deze ontwikkeling zijn goed terug te zien tijdens de trainingen en de 
jongste jeugdcommissie is daar enorm blij mee.  
 
De jongste jeugd wedstrijden op zaterdag gaven elk competitieweekend een hoop drukte en gezelligheid in 
het clubhuis. De sfeer is gezellig en de wedstrijden enorm sportief. Er wordt op leuk niveau gehockeyd en 
dit zorgt dan ook voor veel teams die hoog eindigen in hun poule. We hebben ook dit seizoen weer veel 
medailles uitgedeeld, heeft ook iedere keer op alle sociale media gestaan. Wat leuk om veel jongens en 
meisjes te zien stralen op de foto’s.  
 
Van ouders wordt steeds meer verwacht bij de wedstrijden, naast het rijden en bardienst draaien moeten 
ze als spelbegeleider op het veld de wedstrijd in goede banen te leiden. Veel ouders hebben totaal geen 
hockeykennis en dit levert dan ook wel eens problemen op; onbekend maakt onbemind !! Vaak blijkt dat 
het best wel meevalt en dat de ouders het heel erg leuk vinden om actief bezig te zijn tijdens de 
wedstrijdjes.  
 
Het seizoen zijn we geëindigd met zeven teams exclusief de Benjamins, zij spelen nog geen wedstrijdjes. 
Het tekort aan jongens is nog steeds een groot probleem.  
 
Afgelopen 16 juni hebben we op de club de jongste jeugddag georganiseerd voor 10 F teams, het was een 
geweldige dag. Het meest gehoorde compliment van gastteams is vaak; wat is het toch leuk bij zo”n kleine 
gezellige vereniging. Daar wilden we het seizoen maar mee afsluiten.  
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