
Nieuwsbrief Jeugdcommissie 
 

 April 2019  Er zit weer een prachtig seizoen zit op: de laatste trainingen zijn geweest en velen hebben meegedaan aan de 
activiteiten in de Week van Alterno. Volgende week maken we de nieuwe, voorlopige, teamindelingen bekend.  
Na de meivakantie kan dan iedereen in de nieuwe samenstellingen gaan trainen. In deze brief blikken we terug op het 
seizoen en kijken we ook vooruit naar het nieuwe.  
 
Voorlopige teamindelingen op 1 mei bekend 
Aan het einde van het seizoen sturen we altijd een enquete rond. Dit 
jaar hebben we gekozen om dat niet te doen. In plaats daarvan zijn alle 
coördinatoren persoonlijk langs de teams gegaan. Dat kostte meer tijd, 
maar we hopen dat we nu een completer beeld hebben van alle 
wensen.  
Heel belangrijk: we hopen dat iedereen volgend seizoen blijft. Als je 
toch een reden hebt om daarover te twijfelen, neem dan alsjeblieft 
contact op met je coördinator. Wij kunnen dan met je meedenken en 
mocht je toch vertrekken, dan weten wij in elk geval op tijd waar we 
aan toe zijn. 
Op 1 mei publiceren we een voorlopige indeling op de site. We gaan er 
vanuit dat veel van jullie die indeling prima zullen vinden, maar er zijn 
vast ook spelers die een ander idee hadden voor zichzelf. Dat kunnen 
we begrijpen. We hopen aan de andere kant ook dat alle spelers en 
ouders begrijpen dat het voor ons altijd een afweging is van alle 
belangen, waarbij we zo goed mogelijk de tweehonderd individuele 
belangen meewegen.  
Als je vragen hebt over de indeling, stel die dan gerust aan je trainer en 
eventueel aan je coördinator. Mailen naar de jeugdcommissie kan ook.  
 
OFO-project nadert einde 
Het grote OFO-project zit er bijna op. Er is technisch beleid gemaakt, 15 
trainers zijn opgeleid en zijn afgelopen maanden inhoudelijk begeleid 
door opleider Roy Wassen in samenwerking met de vijf 
trainerbegeleiders. En de werkgroep Tevredenheidsonderzoek heeft 
inmiddels voor de tweede keer de vragenlijst naar trainers, ouders en 
spelers verstuurd. Willen jullie deze weer invullen? We kunnen dan 
zien of de tevredenheid van spelers, trainers en ouders is toegenomen. 
Ook helpt dit ons om een nieuw plan te maken voor volgend jaar.  
In mei gaan we inhoudelijk evalueren met de werkgroepen. Op 14 juni 
ronden we het project feestelijk af met de presentaties van de 
werkgroepen. Daarna wordt de OFO-werkwijze ons beleid.  
 
Trainers bedankt! 
Op vrijdag 14 juni is er om 19.00 uur een korte trainersbijeenkomst, 
voorafgaand aan de afsluiting van het OFO-project. We hopen dan alle 
trainers persoonlijk te kunnen bedanken voor hun inzet. Hier in deze 
brief willen we graag alle trainers alvast bedanken voor hun inzet. In 
het bijzonder wil ik daarbij Gerbrand, Denis, Raymond en René 
noemen. Jullie hebben besloten na een behoorlijk aantal jaren te zullen 
stoppen als jeugdtrainer. Dank jullie wel!  
 
Dames 1 en 5: bedankt voor de leuke trainingen 
Sinds februari deed een flinke groep spelers mee aan de extra 
trainingen voor spelers in de breedteteams. Het bijzondere hieraan was 
niet alleen dat ieder jeugdlid bij Dros/Alterno dus 2x kan trainen, maar 
ook dat de trainingen verzorgd worden door spelers van Dames 1 en 
van Dames 5. Wij willen de spelers ontzettend bedanken voor de leuke 
trainingen! Wij hopen de trainingen volgend jaar weer te kunnen 
aanbieden en gaan volgende maand onderhandelen met de dames! 
 
Kampioenen  
Niet dat het daarom gaat, een goede ontwikkeling is toch belangrijker 
dan het kampioenschap, het is toch wel leuk om kampioen te worden. 
Jongens C2 was de eerste. Weliswaar heeft de nummer 1 meer punten, 
maar die heeft teveel dispensatiespelers. Op maandag kampioen 
worden wilde MB2 eigenlijk niet, liever op zaterdag in eigen huis, maar 
het is toch gebeurd en daarmee is MB2 de tweede kampioen. Beide 
teams hebben inmiddels de huldiging op het slotfeest ondergaan. 
Nogmaals van harte gefeliciteerd! 

Nederlandse Open Jeugdkampioenschappen 
Dros/Alterno heeft eind maart twee maal 
zilver behaald bij de Nederlandse Open 
Jeugdkampioenschappen: zowel Jongens als 
Meisjes C behaalden de finale. Ook de zes 
andere teams hebben uitstekend gepresteerd. 
Bij de NOJK was Dros/Alterno goed vertegenwoordigd. We deden in 
alle acht categorieën mee. In de voorrondes in januari hoefden nog niet 
alle teams aan te treden, maar bij de tussenronde in februari moesten 
wel iedereen aan de bak. Daarmee waren we de enige club in 
Nederland die in alle categorieën meedeed aan de tussenronde. Voor 
Jongens A en D was dit het eindstation. Ondanks de mooie prestaties 
en de groei die beide teams gedurende het toernooi lieten zien, lukte 
het niet om de eindronde te bereiken. De andere zes teams lukte dat 
wel en ook dit bleek bijzonder: geen andere club bereikte met zes 
teams de eindronde. We waren dan ook benieuwd of het ons zou 
lukken om de felbegeerde Jaap van Kasteel trofee weer eens te 
bemachtigen. Die wordt jaarlijks uitgereikt aan de club die de beste 
prestaties levert in de eindronde. Met zes teams stonden we er dus al 
extra goed voor, maar het blijft dan wel spannend of er teams de finale 
zullen bereiken. In de loop van de dag bleken alle teams het heel goed 
te doen. In Amersfoort werden Jongens en Meisjes B vijfde van 
Nederland. Meisjes A en D bereikten via de 2

e
 plek in de poule de 

kruisfinales, wat ze uiteindelijk beide de 4
e
 plek opleverde. Meisjes en 

Jongens C deden het nog wat beter en wisten de finale te bereiken en 
wonnen het zilver. Tot na de laatste wedstrijden bleef het spannend 
wie met de hoofdprijs aan de haal zou gaan. We wisten al dat we het 
zelf goed hadden gedaan, maar we hadden geen Nederlands kampioen, 
en die krijgt toch de meeste punten. In de loop van de avond werd 
duidelijk dat Sudosa de prijs om de beste jeugdopleiding van Nederland 
mocht mee nemen. Dros/Alterno werd nipt 2e. Dat gold zowel in de 
categorie overall als voor de meisjes. Dus ook hier hadden we 2x zilver. 
Bij jongens kreeg InterRijswijk de prijs voor de beste opleiding. 
Dros/Alterno werd hier 7

e
.  

Al met al kijken we terug op een bijzonder geslaagd kampioenschap. Ik 
wil hier graag nog de sponsoren hartelijk danken voor hun gulle 
bijdrage aan de honderd inspeelshirts. 
 

De speeldata voor volgend jaar zijn al bekend: 4 januari, 15 februari 
en 11 april 2020. De data van de (selectie-) trainingen maken we zo 
snel mogelijk na de zomer bekend.  

 
 
Samenstelling Jeugdcommissie 
In de jeugdcommissie zitten zes coördinatoren. Als je vragen hebt, ga 
dan in eerste instantie naar de trainer. Als die je niet kan helpen, 
benader dan de coördinator.  

- Mirjam Zijlstra MC 2/4/5/6 
- Peter Bredenoort MA/B 2/3  
- Mieke Roelofs MA/B/C 1 
- Stephan Draaijer / Esther van Dijk JA/B/C 1/2 
- Richard Pol  JA 3 
- Jacqueline Koopman secretaris 
- Marga Tijssen secretaris 
- Rob van den Dool voorzitter 

 
MC3 is een miniteam dat alvast meedoet aan de jeugdcompetitie. Dit 
team valt onder verantwoordelijkheid van de minicommissie. 
 
We wensen iedereen een fijne start van het nieuwe seizoen!! 
Jeugdcommissie Dros/Alterno 


