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Jaaroverzicht jeugdafdeling 2020-2021  

September 2020 tot december 2020 zijn in het vorige jaarverslag behandeld.  

We gaan hier verder met: 

December 2020 

De grote clubactie, als onderdeel waar ook onze O19 jeugd een goede bijdrage heeft 

geleverd levert een mooi bedrag op.  

Op 13 december vindt het bijzondere kerstballentoernooi plaats. Waar onze jongste jeugd 

het voetbaljaar afsluit met een in kerstsferen opgezette activiteiten. Erg blij waren we dat er 

nog veel jonge jeugd aanwezig was, met zelfs een hoop nieuwe gezichten.   

Dit jaar vindt als gevolg van het coronavirus het teerfeest voor de jeugd met bijbehorend 

binnenprogramma van de jeugd helaas geen doorgang.  Waar het andere jaren dus druk 

voetballen in de sporthal was en ’s avonds het bingo-apparaat roodgloeiend stond te 

draaien, voorzien van bijbehorende scores, was het nu stil op Akkermolen. Iedereen vestigt 

zijn hoop op 2021, want inmiddels is iedereen de lockdown en andere corona ellende 

behoorlijk zat 

 

Januari 2021 

De winterstop wordt afgesloten en de tweede seizoenshelft fris ingeluid met een bijpassend 

artikel op onze website: “een voorjaar vol voetbal”. Op 11 januari starten de jeugdtrainingen 

weer.  Moerse Boys gaat verder met het aanbieden van voetbal-activiteiten voor de jeugd 

binnen de mogelijkheden. We houden daarbij de richtlijnen aan die door het RIVM, de KNVB 

en het NOC-NSF worden voorgeschreven. Helaas geldt de lockdown nog steeds. En omdat 

we iedereen toch zijn of haar broodnodige ontspanning en beweging te bieden maar 

beperkt zijn in de velden en tijd hebben we voor ieder team 1 training per week ingepland. 

De laatste training eindigt om 20:15u zodat iedereen op ruim de tijd heeft om thuis te 

komen. 

De zaterdagen worden ingeroosterd als voetbaldagen, al dan niet voorzien van een activiteit. 

Zo organiseren we naast de voetbalactiviteiten (machday) ook een heus trainingskamp 

(bootcamp) en wordt het sportpark omgetoverd tot een openlucht sportschool voor onze 

jeugd. En alsof dat nog niet genoeg is worden ook masterclasses verzorgd door spelers van 

onze selectie. Wat zijn we toch een mooi cluppie! 

Op 23 januari was het traditionele toppertjestoernooi. Normaal gesproken staan er dan 

massa’s poffertjes te wachten op hongerige spelers. Helaas konden we dit deel van het 

toppertjestoernooi niet door laten gaan. Maar zodra de coronamaatregelen wat versoepeld 

worden, zullen wij het poffertjes eten bij een andere activiteit inplannen. 
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Zaterdag 30 januari is het de eerste Matchday van een Voorjaar Vol Voetbal! Weer een 

beetje zoals ‘t hoort; voetballer met een tegenstander….. ook al is die tegenstander een 

ander team van onze club. Het is “the next best thing”    

 

Februari 

De eerste editie van het bootcamp op 6 februari was een succes. Een alternatief programma 

om te werken aan kracht, flexibiliteit en souplesse. Eens een keer iets anders dan met een 

bal. Heerlijk jezelf even lekker in t zweet werken. 

Maar ook andere activiteiten vonden plaats. Direct na het toppertjestoernooi was er weer 

plaats voor een leuke activiteit. Deze had de toepasselijke naam “Het klèn grut gong wir de 

waaj in!!”. Op zaterdag 6 februari was het Carnaballen bij de Moer. Met vereende krachten 

had de organisatie ervoor gezorgd dat het sportcomplex van de Moer om 8:45u compleet 

was veranderd in een heus carnavalsfestival. Ook Roodkapje en de Boze Wolf werden 

gesignaleerd. Omdat zij waarschijnlijk niet op 1.5m afstand konden blijven, had de 

organisatie ze maar uit elkaar gehaald. Om 11:30u werd door de omroeper een afsluitend 

woordje gedaan en kon men in polonaise nog op zoek naar iets lekkers. 

Als klap op de vuurpijl gingen de MO17 op Zomerkamp. Waar de vorige weken nog een stuk 

kouder waren en iedereen stond te rillen van de kou en de schaatsen zelfs nog uit het vet 

konden, is het deze week een heel ander verhaal. Met een temperatuur die tot 18 graden 

stijgt is het misschien nog wat vroeg om aan zon, zee en strand te denken. Echter brengt een 

temperatuurverschil van ruim 25 (!) graden wel de zomer in onze bol. Onder het warme 

zonnetje is het doen van oefeningen en voetvolley weer een leuke afwisseling.  

Voor de jeugdteams wordt een regio-cup gepland, maar het is met alle corona 

onzekerheden niet duidelijk of die ook plaats kan vinden. Het zou wel fijn zijn nu duidelijk is 

dat de competities van 2020/2021 niet hervat worden.  

 

Maart 

In maart vindt de eerste masterclass plaats. Een Masterclass door t beste wat Moerse Boys 

op dit moment te bieden heeft, met uit iedere linie stuk voor stuk toppers. Deze spelers 

zullen met uitdagende oefeningen, gerichte coaching, slimme tips en geraffineerde tricks de 

spelers en speelsters een heel stuk wijzer van het veld laten stappen. 

De jongste jeugd speelt in het eerste weekend van maart de MB Party Mix. Deze speciale 

mix bestond uit de volgende ingrediënten: diverse partijvormen, allerlei doeltjes, gemengde 

teams en volop plezier. 
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Op 21 maart is het wederom een gezellige drukte op het sportpark. Alleen deze keer was het 

niet enkel voor de eigen jeugd maar waren ook broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes, 

neefjes en nichtjes welkom… en dat hebben we geweten…   

De voetbalschool wordt in maart weer gestart. Onze jeugd van O9 t/m O13 wordt onder 

deskundige leiding van onze selectiespelers de nodige tips & tricks bijgeleerd.  

April 

Na de succesvolle bootcamp in maart is het nu tijd voor een stapje hoger: Bootcamp 2.0 

waarbij wederom de jeugd kan laten zien hoe fit ze zijn en hoe het zit met het 

uithoudingsvermogen.  

Op 10 april is er een Ladies masterclass. Waar vorige maand de heren van de selectie een 

masterclass verzorgt hebben voor de jeugd is het nu de beurt aan de Dames-selectie. Zij 

hebben speciaal voor de meiden van de moer een Ladies Masterclass op poten gezet. Tips en 

trucs van de heldinnen van t eerste. De MO13, MO15 en MO17 werden anderhalf uur onder 

handen genomen door enkele speelsters van dames 1. De druilerige regen gooide gelukkig 

geen roet in het eten voor de enthousiaste meiden! 

Hoewel de koningsdag activiteiten wegens corona niet door konden gaan, geldt dat gelukkig 

niet voor de buitensport-activiteiten. Dus organiseren we op 25 april een oranje festival 

voor de kinderen van groep 1 en 4 met allerlei leuke voetbalspelletjes. Zij mochten zelfs 

vriendjes en vriendinnetjes meenemen om deel te nemen. Gedurende anderhalf uur werden 

de kinderen vermaakt door onze oudere jeugd met allerlei leuke voetbalspelletjes. Het 

willen winnen was zeker aanwezig maar de sportiviteit en het vriendschappelijke element 

voerden de boventoon. Tussen de onderdelen door was er natuurlijk ook regelmatig een 

pauze waarin de kinderen wat lekkers kregen. Daarnaast bevond zich onder de 

festivalbezoekers een Oranje leeuw die voor veel onrust zorgde onder de overige bezoekers. 

De ouders mochten helaas nog niet op het sportpark vanwege de corona-regels. Zij moeten 

nog steeds hun kinderen tot aan de poort afzetten op het sportpark.  

In april geeft de huidige jeugdvoorzitter, Justin Broeders, aan het te druk te krijgen met zijn 

werk en om die reden het (bestuurs-)stokje vanaf het aankomend seizoen te willen 

doorgeven. Een opvolger in de persoon van Niek Bastiaensen is snel gevonden. Als huidig lid 

van het jeugdbestuur kent Niek de klappen van de zweep als geen ander en is de overdracht 

snel geregeld.  

Mei 

Op zaterdag 1 en 8 mei vinden de eerste Moerse Boys Meidendagen plaats. Het is een leuke 

combi van training- en wedstrijddag. Hetgeen iedereen op de eerste dag heeft geleerd, werd 

de tweede dag in de praktijk gebracht in wedstrijdverband. Inzicht, tactiek, actie-reactie, 

afwerken, het kwam allemaal aan bod. Acht verschillende spellen zorgden er voor dat al 

deze onderdelen tot uitvoering werden gebracht. Kortom: Totaalvoetbal voor een stoere 
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meid! Na alle praktische onderdelen was het weer tijd voor een eindpartij; 60 

bloedfanatieke meiden tegen de helpende dames. De exacte uitslag moeten we u schuldig 

blijven, maar het was een genot om naar te kijken. 

Ook vinden in mei een echte keepersclinic plaats. Op 13 mei – Hemelvaartsdag – organiseert 

Moerse Boys een heuse keepersclinic. Alle jeugdkeepers en jeugdkeepsters van Moerse Boys 

zijn aanwezig op Akkermolen voor anderhalf uur vertier. Een ochtend waarop niet het 

maken van doelpunten centraal staat, maar het verrichten van fraaie reddingen. Alle 

facetten van het keepersvak worden behandeld. En het mooie is: de oefenvormen worden 

geleid door (voormalig) selectiekeepers en trainers van onze vereniging. 

Juni 

De zomerstop is op 20 mei ingegaan, maar toch is het nog niet helemaal stil op het 

sportpark. De landelijke Nationale Voetbaldag wordt ook bij Moerse Boys gevierd. Op 

zaterdag 12 juni organiseren de KNVB en het Oranjefond de Nationale Voetbaldag. Een dag 

om gezamenlijk met veel andere verenigingen om dit “verloren” seizoen af te sluiten. Deze 

dag staat in het teken van alles wat voetbal leuk maakt. Een gezamenlijke warming-up 

gevolgd door een uitdagend spellenprogramma met iets extra’s. Met deze spetterende dag 

hopen we een mooie afsluiter te verzorgen voor de jeugd. 

Het traditionele jeugdkamp is vanwege corona dit jaar helaas niet doorgegaan. We kijken of 

we dit op een ander moment kunnen inhalen.  

Juli 

Juli staat in het teken van het afsluiten en voorbereiden van het nieuwe jeugdseizoen. Net 

als anderen jaren was dit het moment om tassen, wedstrijdtrainingspakken, sleutels en 

coachjassen in te leveren.  Dit jaar meer ‘mondjesmaat’ in plaats van massaal alle tassen en 

spullen inzamelen.  

Begin juli staat de voorlopige indeling voor de jeugdteams al weer op de website en stroomt 

de mailbox van de jeugdcommissie weer aardig vol met vragen van ouders of er nog geruild 

kan worden en of er naar vriendjes en vriendinnetjes is gekeken. Dit jaar starten in het 

nieuwe seizoen met wederom veel teams: 1x O19, 3x O17 , 3x O15, 3 x O13, 1x O12, 2x O11, 

2x O10, 4x O9, 5x O8, 4x O7 en uiteraard onze minipupillen. Voor de snelle rekenaar: 28 

jeugdteams.  

Augustus 

Op 17 augustus start het nieuwe seizoen. Nog steeds corona, wel gezien de vaccinaties wat 

meer perspectief. Het blijft allemaal nog wel wat onzeker.  

Op 21 augustus is de hele dag door volgepland met trainingen en worden de teams voorzien 

van materialen. Op deze eerste officiële trainingdag zullen alle teams van de JO19-1 t/m de 

mini-pupillen verspreid over de dag in actie komen. Het goede nieuws is dat publiek weer 
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van harte welkom is bij zowel wedstrijden als trainingen. Een uitgebreide foto reportage 

siert onze website en toont een mooi overzicht van deze dagen.  

Op 27 t/m 29 augustus is het traditionele QNP Jeugdtoernooi. De vorige editie kon wegens 

corona niet doorgaan, maar nu hebben zich ook weer andere voetbalverenigingen 

aangemeld en klinkt het weer net als vanouds “heren scheidsrechters, einde wedstrijd”. Er 

wordt gevoetbald op Akkermolen en het voelt weer een beetje als vroeger… 

September 

De Voetbalschool MB gaat weer van start en op 24 september vind de eerste editie plaats. 

Het is erg druk met inschrijvingen onder de jeugd van O9 t/m O13 en dat is niet voor niks: de 

Voetbalschool MB biedt extra techniektrainingen onder leiding van selectiespelers en 

gediplomeerde trainers. We ontvangen na afloop altijd veel enthousiaste reacties van 

deelnemers.   

En misschien ook wel belangrijk; de competitie en bekerwedstrijden voor de jeugd gaan in 

september, ondanks “een beetje corona” wel gewoon weer door. Er wordt dus lekker 

gevoetbald en gebekerd op het sportpark. Eindelijk! 

 

 


