
Seizoen 2018/2019

Binnen het bestuur heeft er een wisseling plaats gevonden. Klaas Veldhuis heeft het 
bestuur verlaten maar draagt nog wel zorg voor alle publiciteit, foto's, verslagen, 
website, facebook etc. Onze dank daarvoor. De plaats binnen het bestuur is
ingenomen door Angelique Vredeveld.

Na de zomerstop was het dan eindelijk zover dat de jeugdelftallen mochten aantreden voor 
het nieuwe voetbal seizoen. Het zijn veelal de bekende gezichten die deze intensieve taak 
wederom op zich hebben genomen, maar ook nieuwe duo's hebben zich aangemeld en zijn 
deze uitdaging aangegaan, zoals de JO10  waar Robin Veldhuis en Roy Meijerink de 
trainingen verzorgen en zaterdag's als leiders langs de kant staan.

Op 1 september 2018  zijn we gestart met de bekercompetitie, alle jeugdelftallen 
hadden een thuiswedstrijd i.v.m. de slechte velden elders, dus een pluim voor alle 
vrijwilligers van NkvvProtos voor de perfecte staat van de velden...

Ook dit jaar siert NKvvProtos in de seizoensgids FC Groningen
Het amateurconvenant met FC Groningen, biedt NKvvProtos elk jaar weer de mogelijkheid 
om zichzelf te promoten in de seizoensgids. Ook dit jaar heeft de voorzitter van de 
jeugdafdeling weer een artikel aangeleverd waarin vooral het 15- jarig samenwerkings- 
verband uitgelicht wordt.

Op 31 oktober was er het  “avondje Rinus” gepland in samenwerking met 
Ruben Duiff  van de KNVB. Deze online tool biedt trainers gratis toegang tot honderden 
oefeningen, kant-en-klare trainingsschema’s en inspireert hen om jeugdvoetballers 
optimaal te laten genieten van wat zij het liefste doen: voetballen. 
 
Er werd samen een programma opgestart en toegevoegd wat deze training moest 
hebben. Welke materialen ben je nodig, met welke leeftijds- categorie hebben we te 
maken, hoeveel spelers zijn er beschikbaar en is hiervoor een warming-up nodig. Dat 
waren enkele filters die men kan toepassen in het programma.

Dezelfde opdracht had JO13 trainer, Bennie Bakker, voortijdig al gekregen. Hij stond 
met het team al op het trainingsveld en aan de hand van analyses en het volgen van de
app, konden de cursisten de training volgen.

Nadien werd er in de kantine besproken of de opdrachten in de app ook voldeden en of
ze werden uitgevoerd. Wat kon er eventueel worden aangepast en klopte de training 
met hetgeen de app had "voorgeschreven".

Al met al een leerzame avond waar elke trainer en begeleider zijn of haar voordeel 
mee kan doen.

Het jeugdbestuur van voetbalvereniging SJO NKvvProtos is stap voor stap bezig de 
organisatie, randvoorwaarden en het voetballen binnen de vereniging naar een hoger niveau
te tillen. Een volgende stap in dit proces was het begeleiden en trainen van de coaches en 
trainers van de jeugdteamsHiervoor had het jeugdbestuur een beroep gedaan op de 
expertise van de KNVB. Zij bezitten een module waarin alle elementen naar voren komen 
welke als basisbehoefte nodig zijn om een team optimaal te coachen en/of trainen. De 
cursisten die deze module met een voldoende hadden afgesloten, werden door Trenco 
Kroesen namens het jeugdbestuur beloond met een certificaat en bloemen. 



Met trots werd er in december het veelzijdige magazine F12 met voetbal uit de regio 
gelanceerd. Het blad is vooral een samenstelling van herkenbaarheid en het zaterdag&
zondagmiddag gevoel. In deze eerste editie het verhaal over de samenwerking tussen 
de jeugd van Nkvv Dalerpeel en voetbalvereniging Protos.

Op vrijdag 7 december 2018 heeft de Activiteiten Commissie van NKvvProtos afscheid 
genomen van Janet Kroesen en Annemieke Alting.  Janet heeft zich 9 jaar lang zich ingezet 
voor de activiteitencommissie van NKvvProtos en de jeugd.  Annemieke is ook vele jaren als
commissielid actief geweest en heeft zich altijd enorm ingezet. Dit jaar gaat ze als 
trainer/coach van M017-1 aan de slag. 

In de winterstop nemen onze hogere jeugdteams JO15, JO17, MO17 & JO19 deel aan 
het KNVB zaalvoetbaltoernooi. Deze traditie wordt gehouden in de kerstvakantie. Het 
is dan ook weer elk jaar een uitdaging om mee te dingen naar een plek in de finale die 
in Franker wordt gehouden. Daarnaast nemen de teams ook deel aan verschillende 
kerstzaalvoetbaltoernooi in de regio. Zo deden de meiden van MO17 mee met het 
toernooi in Hollandscheveld en behaalden daar een prachtige 3e plaats. 

Voor de jongere teams is er dit jaar voor het eerst de ZOD Zaalvoetbalcompetitie. 
Deze is ontstaan uit een onderlinge samenwerking van voetbalverenigingen uit Zuid 
Oost Drenthe. Het (winterseizoen) 2018-2019 bestaat deze competitie uit de volgende 
clubs: SVV’04, Germanicus-CSVC, SV Twedo, VV Raptim, Dalen-DSC, SC Erica, SJO 
NKvvProtos, VV Sleen, VIOS, VV Sweel en VV KSC.  Het is bedoeld voor de jongere 
teams HJO-6 (mini’s) t/m JO-13 om deze in de winterperiode ook te kunnen laten 
voetballen.

Op woensdag 6 februari 2019 organiseerde het jeugdbestuur van NKvvProtos een Leiders en 
Trainers bijeenkomst. In samenwerking met Ab van der Velde, Technisch jeugdcoördinator 
KNVB districten Noord en Oost, werd gezamenlijk overleg gepleegd omtrent het 
jeugdbeleidsplan. Uit deze avond is er een werkgroep ontstaan die de laatste maanden 
volop bezig zijn geweest om per jeugdelftal een samenvatting te maken met  een rode 
leidraad om de jeugd klaar te stomen voor de senioren.

I.v.m. het schietincident in Utrecht waar ook een trainer van COV Desto om het leven 
kwam wilde de KNVB alle verenigingen/teams de mogelijkheid bieden om hierbij stil te 
staan door middels een minuut stilte. Wij als NkvvProtos hebben hier natuurlijk gehoor
aan gegeven.

De Activiteiten Commissie van NKvvProtos organiseerde op vrijdag 22 maart een FIFA19 
toernooi voor de jeugd van JO19-1, JO17-1, M017-1 en JO15-1 in het Dorpshuis van 
Dalerpeel. Het werd een spannende maar vooral gezellige avond met als winnaar Milan 
Dekker.

Op 8 april werden de nieuwe vlaggen van NkvvProtos onthuld en wapperen sindsdien 
bij beide locaties.



NKVV-speler Patrick Biesbrouck is geslaagd voor zijn opleiding als trainer in het senioren 
voetbal. Het betreft hier de zogenoemde UEFA C opleiding. De opleiding UEFA C wordt 
georganiseerd door de districten van de KNVB onder supervisie van de KNVB Academie te 
Zeist. Tijdens de examen avond op het sportpark van sc Elim, kregen de leerlingen de 
opdracht enkele trainingsvormen voor te bereiden. Patrick is al jaren actief als trainer 
voor de jeugd van NkvvProtos en hebben hem namens het jeugdbestuur een klein presentje
aangeboden.

Het vrouwen NL-11tal speelde vrijdag 5 maart, in Arnhem tegen Mexico een 
oefenwedstrijd richting het WK in Frankrijk deze zomer en werden vereerd met een 
bezoekje van onze MO17 meiden

Op voetbalgebied deden de jongens en meiden van JO10 onder leiding van onze nieuwe 
trainers  Robin Veldhuis en Roy Meijerink (en vervanger Robin Stoffers, omdat Roy ernstig 
geblesseerd is geraakt met JO19) het fantastisch. Ze werden namelijk Kampioen in de 3e 
klasse voorjaar, seizoen 2018-2019. 

Woensdag 29 mei 2019 mocht er weer gevuurd worden. Met ronde, leren projectielen 
wel te verstaan. De jaarlijkse “NKvvProtos Penalty Bokaal” stond wederom op het 
programma. Hoewel het er eerst niet naar uitzag, was het weer ons deze avond uiterst 
goed gezind. Ondertussen waren ook de pannnenkoekenbaksters gearriveerd. 
Voorzitter Roel Kreeft heette iedereen van harte welkom, vertelde hij dat er genoeg 
pannenkoeken en stroop voorradig waren, en dat het feest kon beginnen. Al met een 
geslaagde avond met de volgende namen als winnaars van het penaltybokaal schieten 
2019

JO9 - Peter Kataxakis
JO10 - Minke Timmer
JO13 - Jelco Grooten
JO15 - Jarno Klomp
JO17 - Jorn Kreeft
MO17 - Anouk Muis
JO19 - Hamza Nedja

Wat er op deze speciale avond de AVC ten ore was gekomen was dat vrijwilliger Klaas 
Veldhuis een half uur voor aanvang ontslagen was uit het ziekenhuis, waar hij zestien 
dagen moest verblijven. Alle deelnemers gingen rennend naar zijn huis, om hem daar 
gezamenlijk een welkom thuis toe te zingen. De woonkamer gevuld met de 
jeugdafdeling, ontroerde Veldhuis. Hij was zichtbaar geraakt door deze warme 
“welcome home” sessie. 


