JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2015/2016
Door de inzet van de leden van de jeugdcommissie: Marjan Stap, Jacco Blaauwkamer, Els Bertrand, Jos
de Koning, Jolanda Klein, Ferdy Wever, Merel de Wit, Mariët Spek en Rianne Wever, werd het een
geslaagd, maar druk seizoen.
In april/mei 2015 werden de selectietrainingen gehouden. Voor elk jeugdteam was er een
teambespreking samen met ouders, voor de selectieteams tussentijds een teambespreking en aan het
eind van het seizoen een persoonlijk gesprek voor elk jeugdlid met een aantal leden van de JC.
De trainers werden voorzien van een nieuwe herkenbare outfit, mede door de opbrengst van de
activiteitencommissie. Er was overleg met trainers/coaches, zowel voor de ABC-jeugdtrainers als de
CMV-trainers. Ook werden er twee bijeenkomsten gehouden over Sportief Coachen en werd er gestart
met het Coach de Coach-traject in het kader van een Veilig Sport Klimaat. Voor de CMV-trainers was er
een clinic door Marina Miedema in De Sprong.
Voor de spelers van JA en MA werd er een avond instructie gegeven door Liliana Polak over wat er
nodig is om en verwacht wordt van een scheidsrechter, dit ter opleiding tot scheidsrechter.
De Grote Club Actie was wederom een topper, want in samenwerking met Karina Rijnierse werd een
bedrag van meer dan € 1800,-- binnen gehaald.
De clinics voor de basisscholen en het Scholentoernooi waren weer een succes.
Promotie op diverse vlakken:
In eerste instantie vooral in de papieren Reporter werden er pagina’s met foto’s en stukjes verzorgd,
door Karina en Olga. Na het opheffen van de papieren versie is er steeds meer (jeugd)nieuws en veelal
met foto’s geplaatst op de website (door Jos) en op facebook. Op diverse momenten is er een stuk
geplaatst in de Streker met een mooi algemeen verhaal over de vereniging, een team of gebeurtenis in
de spotlights gezet en de oproep voor meedoen en deelname aan gratis proeftrainingen. Rianne en Olga
hebben zich hiervoor meerdere malen ingezet.
Jacco Blaauwkamer en Jolanda Klein hebben aangegeven, dat zij afscheid nemen van de
jeugdcommissie. Wij bedanken hen voor de vele jaren inzet voor onze jeugd.
CMV-jeugd 2015/2016
Trainingen:
Dit seizoen begonnen we in augustus met 53 kinderen, 10 jongens en 43 meisjes. Tijdens het seizoen
breidde dit uit en we groeiden naar het aantal van 79, maar ook een aantal kinderen stopten. In mei
stroomden 10 kinderen door naar de C-jeugd. Het nieuwe seizoen starten we met 60 kinderen, 10
jongens en 50 meisjes. De trainingen werden verzorgd door onze enthousiaste groep trainers,
bestaande uit: Jos de Koning, Gerard Laan, René Reus, Tiny Bongers, Maria de Koning, Frieda Dekker,
Karin Buijsman, Mariët Spek, Tom Rijnja, Mischa Dekker, Daan Stavenuiter en Rianne Wever. Deze
trainers gaan ook komend seizoen training geven.
Speciale trainingen:
Naast de wekelijkse training hebben we dit seizoen ook de
ouder- en kindtraining gehad. Deze training is heel populair.
Steeds meer ouders, opa’s en oma’s komen mee doen. Voor
de 1e keer hadden we een vriendjes-/vriendinnetjestraining.
Een succes, veel kinderen namen hier aan deel. En natuurlijk
was er ook de Pietentraining. Dit keer had Sinterklaas een
tweetal jonge pietjes meegenomen. Zij moesten het ook
leren en deden met veel plezier mee aan de spelletjes.
Natuurlijk hadden ze voor alle kinderen een leuk cadeautje
mee.

CMV-toernooien:
De kinderen hebben diverse toernooien gespeeld.
Niveau 1 t/m 3 heeft 8 speeldagen gehad dit seizoen, op zo’n dag worden meestal
3 wedstrijden gespeeld. Niveau 4 heeft 12 speeldagen gehad dit seizoen.
Niveau 6 speelde een najaars- en voorjaarscompetitie, waarin wij deelnamen met 4
teams. Deze competitie is verdeeld in een A- en B-poule. We hadden 2 teams in de
A-poule en 2 teams in de B-poule. In de B-poule werd Simokos 4 kampioen. Het
team is gehuldigd met taart en mooie trainingsshirts die heel goed ontvangen
werden. Zowel in het najaar als in het voorjaar werd er op een speeldag een
smashbaltoernooi gehouden.
Speelkern Enkhuizen:
D.m.v. samenwerking van diverse verenigingen in de regio Enkhuizen organiseert de Speelkern al
diverse jaren de wedstrijden voor het CMV. Wedstrijdschema’s worden gemaakt, zalen worden
ingehuurd, wedstrijdleiding en scheidsrechters worden geregeld. Deze samenwerking verloopt goed,
zodat wij de kinderen goed geregelde wedstrijddagen kunnen bezorgen. De kinderen in niveau 1 t/m 4
krijgen na iedere wedstrijddag een oorkonde. Alle deelnemers krijgen in december een attentie, dit
seizoen was dat een rugtasje en aan het einde van het seizoen een medaille.
NOJK:
CMV-Meisjes hebben de voorrondes gespeeld in Houten, maar mochten helaas niet door naar de halve
finales.
Talenten bij dames 1:
Dit seizoen hebben 18 kinderen talent van de wedstrijd mogen zijn. Vaak zenuwachtig bij aanvang, maar
super enthousiast bij de warming-up. Na afloop gaven ze allemaal aan, dat ze genoten hadden van deze
middag.
West-Friese Volleybalschool:
Ook dit seizoen werden er extra trainingen voor de D-jeugd georganiseerd door de WFVS.
Einde Seizoen:
Als afsluiting van de trainingen hebben we enthousiast gespetterd in het zwembad en daarna lekker
gegeten in Resto de Kloet.

ABC-jeugd 2015/2016
Trainingen:
In augustus 2015 zijn we gestart met 6 meisjesteams (MA1, MB1,
MB2, MC1, MC2 en MC3) en 3 jongens-mixteams (JA1, JB1 en JC1).
De trainingen werden dit seizoen gegeven door Wim Knip, Corine
Admiraal, Rene Tigges, Sander de Jong, Robert Appelman, Menno
Klein, Yacintha Wever, Mark van Doeveren, Rik Brussel, Marc Koster,
Melanie Hulst, Johan de Boer, Ferdy Wever en Wessel Ferwerda. Voor
MAS heeft Ilse Redeker geassisteerd bij diverse trainingen.
Jeugdtrainers VT2 en VT3:
Rene Tigges slaagde voor de trainersopleiding VT3. Melanie Hulst en
Wessel Ferwerda slaagden voor de trainersopleiding VT2. .
Jeugddriekampen/oefenwedstrijden:
Op 5 en 12 september 2015 werden als voorbereiding op de competitie jeugddriekampen georganiseerd
voor MA1, MB1, MC1. De andere teams speelden een oefenwedstrijd op 12 september 2015.

Competitie:
MA1, MB1 en MC1 startten in de Hoofdklasse. JA1, JB1, JC1 en MC2
begonnen in de 1e klasse. MB2 en MC3 gingen spelen in de 2e klasse.
Resultaat na de eerste competitiehelft: MA1 en JB1 werden
Winterkampioen. Ook hier is gehuldigd en zijn de spelers voorzien van
mooie sportshirts met opdruk.
Vanaf januari 2016 begon de tweede competitiehelft met MA1 in de
Topklasse. MB1, JB1 en MC1 in de Hoofdklasse. JA1, JC1 en MC2 in
de 1e klasse en in de 2e klasse MB2 en MC3.
Rabobank Volleybalschool:
Dit jaar waren er extra trainingen, georganiseerd door Rabobank Volleybalschool in Zaandam. Vanuit
Simokos werden 1 meisje en 1 jongen geselecteerd bij de ABC-jeugd, zij kregen op 19 zondagen
training in Sporthal Zaanlands West in Zaandam.
Holland Top Jeugdtoernooi:
Dit jaar werd deelgenomen aan dit driedaagse toernooi door MA1, MB1,
JB1 en MC1, dat gehouden werd in Almere, Hoorn/Tuitjenhorn en
Hilversum. MA1 eindigde op de 10e plaats, MB1 op de 17e plaats, JB1 op
de 11e plaats en MC1 op de 8e plaats.
Dynamo Internationaal Jeugdtoernooi:
Dit jaar zijn we met het MA-team naar Apeldoorn geweest o.l.v. Angel
Raven, Anneke Redeker en Rianne Wever.
Er werd gespeeld op 27, 28 en 29 december 2015. De overnachtingen in ’t
Woldhuus waren weer voor herhaling vatbaar en het was een gezellig en
geslaagd toernooi.

NOJK:
Dit jaar nam Simokos deel aan het NOJK met MA, MB, JB, MC en CMV-M. Op 2 januari 2016 werden
de voorrondes gehouden. MA en MB gingen door naar de Halve Finales op 13 februari 2016. Helaas
werd de finale niet gehaald.
ABC-uitje:
Als afsluiting van het seizoen gaat de ABC-jeugd op 10 juni 2016 gezamenlijk een hapje eten en
aansluitend discozwemmen in Enkhuizerzand.
Komend seizoen starten we met 9 ABC-jeugdteams: MA1, JA1, MB1, MB2, JB1, MC1, MC2, MC3 en
MC4.

