
 

 

Verslag Jeugdcommissie Verburch 2019-2020 

Jeugd Handbal Verburch is het seizoen 2019-2020 begonnen met 1 B-team, 2 C-teams, 3 D- 
team, 3 E-teams en 3 F-teams.  

Afgelopen seizoen is natuurlijk een vreemd seizoen geweest, door het coronavirus hebben we 
lang niet kunnen handballen en ging helaas de geplande vaardigheidsdag in maart niet door. 
Toch kunnen we met een tevreden gevoel terugkijken op dit seizoen: 

We starten het jaar altijd met een jeugdcommissievergadering waar we de grote lijnen 
uitzetten en afspraken maken over het komende seizoen. Ook organiseerden we aan het 
begin van het seizoen een informatieavond voor trainers/coaches en ouders. Hier hebben we 
de afspraken en speelwijze overgebracht. Het was een drukbezochte avond met positieve 
reacties als gevolg. 

Aad Alsemgeest trainde 3 keer per week B1 en 2 keer per week C1. Hij heeft de B1 gecoacht 
en Silvia v/d Voort de C1. De B1 heeft goed meegedraaid in de Topklasse B jeugd en zijn 
daarbij in de middenmoot geëindigd. C1 speelde in de eerste klasse en zijn tweede geëindigd. 
C2 was een echt vriendinnenteam en werd gecoacht door Samantha Vreugdenhil. 

Bij de D, E en F-jeugd hadden we per categorie 3 teams, daar zijn we erg tevreden over. Er 
zijn meer leden bijgekomen door clinics op scholen, stukjes in de Poeldijker en natuurlijk door 
mond-op-mondreclame. Elk team werd gecoacht door enthousiaste coaches, die vaak ook 
zelf trainingen verzorgden, of samen met andere trainers. We zien een goede samenwerking 
tussen de trainers/coaches. 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. 

Deze jeugdteams, behalve de f-jeugd, trainden 2x per week. Door sponsoring van de 
Businessclub heeft de jeugd Johan Kuysten (Fit4Play) weer als looptrainer gehad. Hij gaf in het 
zaalseizoen iedere dinsdag 60 minuten training aan voornamelijk de E-jeugd. 

Ook de keepers hebben extra aandacht gehad van verschillende keeperstrainers. Fijn om te 
zien dat er bij Verburch een aantal talentvolle keepsters rondlopen. 

Als Jeugdcommissie kwamen wij ongeveer 6 x in het jaar bij elkaar. De Jeugdcommissie 
bestaat uit 4 vrijwilligers/coördinatoren. Dit zijn Peter van Dijk, Frans Ouwerkerk, Silvia v.d. 
Voort en Laura v.d. Steen.  

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. 

We werken samen met de activiteitencommissie en zo is er een hele leuke pietentraining 
georganiseerd en als afsluiting hebben we toch nog een soort vaardigheidsdag kunnen 
regelen. Dit is gesponsord door de Businessclub. Bijna alle jeugd en trainers/coaches waren 
aanwezig en het was een geslaagde dag en een mooie afsluiting van het vreemde seizoen!  


