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We kunnen met een tevreden gevoel terugkijken op dit seizoen. Jeugd Handbal Verburch is het 

seizoen 2021-2022 begonnen met twee B-teams, drie C-teams, drie D-teams, drie E-teams en drie F-

teams. We starten het seizoen altijd met een jeugdcommissievergadering waar we de grote lijnen 

uitzetten en afspraken maken. Ook organiseerden we aan het begin van het seizoen een 

informatieavond voor trainers/coaches, i.v.m. Corona helaas zonder ouders, waarbij we afspraken en 

speelwijze bespraken. De coaches hebben deze informatie daarna met hun eigen team en ouders 

besproken. Gelukkig hebben we gedurende de rest van het seizoen minder last gehad van Corona. 

Alleen rondom de kerstvakantie heeft de competitie even stilgelegen, maar zodra het kon zijn we 

weer gaan trainen.   

We hadden op alle teams kundige trainers en coaches beschikbaar. We zien dan ook dat onze 

jeugdleden een steeds betere techniek krijgen. Eind vorig jaar hebben we René Zwinkels 

aangetrokken en hij heeft met veel plezier de B1, C1 en D1 getraind. Daarnaast is de ervaren Marleen 

van den Steen nog steeds actief bij Verburch. Zij traint meerdere jeugdteams. Met veel passie leert 

zij ze de juiste basistechnieken. Ron van Dijk en Tonia Heskes trainen met veel enthousiasme de 

jongste jeugd. Met uitzondering van de F-teams trainden alle jeugdteams twee keer per week.  

 

Elk team werd gecoacht door enthousiaste coaches, die vaak ook zelf trainingen verzorgden. De 

samenwerking tussen trainers en coaches verloopt goed. Bij alle teams zagen we gedurende het 

seizoen beter spel in de aanval en de duidelijke lijn hoe we willen verdedigen terug in de wedstrijden. 

Handbal wordt steeds populairder in onze regio. Aan het einde van het jaar hadden we zelfs 40 F’jes; 

uniek in Poeldijk! We hebben ook extra energie gestoken in de werving van nieuwe leden. In april 

hebben we bijvoorbeeld een open dag georganiseerd waar veel kinderen op af kwamen. Zij konden 

de laatste drie maanden van het seizoen voor een klein bedrag blijven meetrainen.  

De jeugdcommissie (JC) komt ongeveer zes keer per in het jaar bij elkaar. De JC bestond in 2021-2022  

uit vier vrijwilligers/coördinatoren: Silvia van der Voort en Laura van den Steen voor het technische 

gedeelte, Claudia van Markwijk en Mariska Kruijt voor de organisatie en communicatie. Dit is een 

fijne manier van samenwerken. De JC houdt zich bezig met de trainingen, teams, teamindelingen, 

trainers, begeleiding, enz. Zij zijn vooral ook aanspreekpunt voor de trainers, speelsters en de leiding.  

De JC werkt veel samen met de activiteitencommissie van Verburch. Er zijn ook dit jaar weer 

verschillende leuke activiteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld de Halloween tocht op onze eigen 

vereniging. Bij alle activiteiten zagen we een grote opkomst van de jeugd en trainers/coaches die 

hielpen. Aan het einde van het seizoen hebben we met veel jeugdteams meegedaan aan het WHC-

toernooi. En als afsluiting heeft de activiteitencommissie een ouder-kind toernooi met een gezellige 

BBQ georganiseerd. Dat was een zeer geslaagde dag en een mooie afsluiting van het seizoen! 

 


