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1. Bestuurlijk: 

Het seizoen 2013-2014 is gestart met een dubbele bestuurswijziging. Christina Kok en Patrick Vos zijn na goed overleg uit het 

bestuur getreden. Patrick heeft na jaren zitting als secretaris in het jeugdbestuur, zijn functie overgedragen. Wel gaf hij aan 

dat hij zijn ervaring wilde gebruiken om zijn opvolger in te werken. Patrick is als secretaris van NKvvProtos ontzettend 

belangrijk geweest in de samenwerking tussen de jeugdafdelingen van NKVV en Protos. Hij was vanaf de eerste opzet 

aanwezig en heeft zijn functie als bestuurslid altijd ontzettend gepassioneerd uitgevoerd. Hij wordt hierbij nogmaals bedankt 

voor al zijn werk betreffende het jeugdvoetbal. Een applaus lijkt me hier wel op z`n plaats. Klaas Veldhuis heeft deze functie 

overgenomen waarna de bestuursbezetting als volgt is samengesteld: 

Jan Pronk (voorzitter), Klaas Veldhuis (secretaris en wedstrijd-secretaris), Mark van der Veen (penningmeester),              

Harrie Alting (Lid), Gradus Bosch (lid) en Joke Dekker (Activiteitencommissie) 

2. Teams: 

Er is in het competitiejaar 2013-2104 gespeeld met 9 teams: A1, B1, C1, C2, D1, D2, E1, E2 en F1 

3. Trainers: 

Voor de A en B junioren was Cor Lubach de hoofdtrainer. Bij de C junioren was Patrick Biesbrouck aangesteld als 

hoofdtrainer. Hij zal hiervoor ook nog de curcus KNVB jeugdtrainer gaan volgen. Bij de andere teams waren de volgende 

personen als trainers aangesteld. D1: Jan Kok en Dennis Overweg. D2: Roel Kreeft en Trenco Kroesen. E1: Mark Kruithof en 

Kay Leemhuis. E2: Vincent Koomen. F1: Hessel Doek. Jelle vd Wetering, Gerrit Vrieling en Henk Jager hebben veel 

bijgedragen als assistent trainers bij verschillende teams. Dank daarvoor. 

4. Kampioenen seizoen 2013-2014:  

Najaar: NKvvProtos D2 (leiders Trenco Kroesen en Roel Kreeft) 

Voorjaar: NKvvProtos E1 (leiders Mark Kruithof en Kay Leemhuis) 

Voorjaar: NKvvProtos F1 (leiders Carla Koster en Miranda Grooten)  

5. Bekervoetbal: 

In het KNVB bekertoernooi zijn de teams van NKvvProtos C2 en D2 de voorronden doorgekomen. Helaas bleef het voor beide 

teams bij één vervolgwedstrijd.  

6. Zaalvoetbal: 

In Sporthal Swaneburg in Coevorden werd er afgelopen winter-seizoen weer een zaalcompetitie gespeeld voor de 

jomgstejeugdafdelingen binnen Coevorden. Na een jaar afwezig i.v.m. sluiting van de sporthal was dit een welkome winter 

opvang. Het team van NKvvProtos E2 (leiders: Vincent Koomen, Jan Klomp en Hennie Dekker) is hierbij kampioen geworden. 

In het KNVB toernooi voor D pupillen was er een prijs weggelegd voor één team. Met een deelname van maar liefst 4 

NKvvProtos teams is er één team regio kampioen geworden. Dit team stond onder leiding van Jan Kok en Dennis Overweg. 
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7. Kantinediensten i.c.m. vrijwilligers: 

Voor aanvang van de competitie is er een schema gemaakt mbt de vrijwliigers voor de kantine. Alle ouders waarvan de 

kinderen lid zijn van NKVV werden hierbij automatisch ingedeeld om minimaal éénmaal per competitie een kantinedienst te 

draaien. Zo is ook smorgens tijdens het jeugdvoetbal de kantine geopend. Gemeld mag worden dat de medewerking van de 

ouders over het algemeen zeer postief genoemd mag worden. Bijna iedereen ziet de noodzaak van het “verplichte” 

vrijwliigerswerk wel degelijk in. 

8. Activiteiten: 

Er is deze jaargang geen ruimte geweest voor een tentenkamp. In de zomerperiode bleek het niet mogelijk om een datum te 

vinden waarop dit festijn kon worden georganiseerd. In alle weekenden bleek er of in Dalerpeel, of in Steenwijksmoer wel 

een activiteit te zijn waar een deel van de voetballers bij betrokken waren.  

De geplande speurtocht die in april 2014 stond gepland, ging niet ook door. De voorbereiding was al gedaan, de route 

uitgezet en de voorraden al ingekocht. Hevige regenval in combinatie met zwaar onweer gooide op het laatste moment roet 

in het eten. Uit veiligheidsoverweging is toen besloten om deze editie uit te stellen naar volgend seizoen. 

Wel heeft men in mei van dit jaar de inmiddels traditionele penaltybokaal kunnen organiseren. Samen met enkele bak-

mamma`s zijn alle spelers en vrijwilligers voorzien van pannenkoeken. Winnaars deze editie waren: 

Tim Kroesen (A en B), Daniël Adao (C), Tygo Jager (D), David Koomen (E) en Milan Dekker (F) 

9. Onderling jeugdtoernooi: 

In februari van dit jaar heeft Hessel Doek een onderling jeugdtoernooi georganiseerd. Dit deed hij ten behoeve van zijn 

opleiding. Alle spelers ervaarden dit als een prettige dag en spraken uit dat dit vaker mag worden georganiseerd. Bijkomende 

opmerking was dan wel: “Graag niet meer in de koude periode”. 

10. Kaboutervoetbal: 

In april 2014 hebben Klaas Veldhuis en Mark Kruithof een kaboutermiddag georganiseerd. Doel van deze middag was het 

promoten van de voetbalsport. Via de scholen in Dalerpeel en Steenwijksmoer zijn de kinderen uitgenodigd. Een mooie 

opkomst met afsluitend een certificaat van deelname. Gevolg: vijf nieuwe leden voor het komende seizoen! 

11. Pupil van de Week: 

Vanuit de E en F teams werden er bij de thuiswedstrijden van NKVV 1  spelers aangesteld als Pupil van de Week. Dit tot grote 

tevredenheid van de pupillen. Men ontving een wedstrijdbal met handtekeningen van de volledige selectie, is vanaf de 

voorbereiding aanwezig bij het team, doet de aftrap van de wedstrijd en wordt tevens voorzien van een hapje en een 

drankje. Ook de selectie reageert hier zeer positief op en zorgt voor een blijvende herinnering voor de betreffende speler. 

12. Vrijwilligersavond: 

In juni 2014 zijn alle vrijwlligers uitgenodigd voor de jaarlijke BBQ. De avond was en is bedoeld om alle vrijwilligers te laten 

zien dat hun inzet gewaardeerd wordt. Zonder vrijwliigers geen voetbal! Tevens werden enkele scheidende trainers en 

leiders bedankt voor hun inzet.  Tot slot wil het jeugdbestuur iedereen bedanken voor zijn of haar inzet mbt het 

jeugdvoetbal. Van scheidsrechter tot kantinedienst, van leider tot schoonmaker, met elkaar zorgen we voor een gezonde en 

sportieve omgeving voor onze kinderen. Bedankt voor ieders inzet… 

Namens het jeugdbestuur, Klaas Veldhuis, Jeugdsecretaris NKvvProtos 


