
Jaarverslag jeugdatletiek seizoen 2013-2014 

Het jaar 2013 ligt alweer even achter ons. 2013, het jaar waarin we afscheid hebben genomen van 

twee jeugdtrainers en een aantal nieuwe gediplomeerde jeugdtrainers hebben mogen 

verwelkomen. Ook het jaar waarin we mede dankzij de jeugdcoördinator Cees van Doorn de gang 

naar het werven van meer jeugdleden hebben ingezet en een jaar waarin wederom veel sportieve 

prestaties zijn geleverd. 2013 is ook een jaar, waarin niet alles op een wijze is verlopen, die onze 

vereniging voorstaat, maar we moeten ons blijven beseffen dat de vereniging draait op 

vrijwilligers.  

Cas Velzel heeft, na heel veel jaren jeugdtrainer te zijn geweest bij de D-junioren aan het einde 

van het seizoen 2012/2013 jammer genoeg als trainer afscheid genomen. Ook Roy Brugging heeft 

de vereniging verlaten. Wij hebben uit onze eigen jeugdafdeling Jessie Snoep en Dennis 

Langenbach mogen verwelkomen als nieuwe jeugdtrainers. Daarnaast zijn Ivar, Shannon, Daan 

en Naomi als trainer aan de vereniging verbonden gebleven. Helaas heeft Daan zijn 

trainersactiviteiten in het najaar helemaal moeten stilleggen vanwege opleidingsverplichtingen, 

maar we hopen dat hij in de loop van 2014 weer actief kan zijn. 

Daarnaast hebben we van buiten de vereniging Nico Voicu als jeugdtrainer aangetrokken ten 

behoeve van het formeren van een wedstrijdploeg. Daarover staat verderop in het verslag meer.  

Diverse jeugdleden hebben deelgenomen aan wedstrijden bij andere verenigingen, waarbij goede 

resultaten zijn behaald. De nieuwe clubkleding is tijdens de ALV gepresenteerd en vanwege 

sponsoring is het mogelijk dat degenen die aan wedstrijden meedoen op de dag van de wedstrijd 

bij Nico Voicu clubkleding kunnen lenen, zodat niet iedere atleet die aan wedstrijden wil meedoen, 

verplicht is ook het nieuwe tenue aan te schaffen. 

Ook hebben onze eigen jeugdtrainers in de winter 2012/2013 weer binnen de eigen vereniging 

een veldloopcompetitie opgezet. De veldloopcompetitie is helaas niet zonder problemen verlopen. 

Niet alleen door de weersomstandigheden (de strenge winter in januari 2013), maar ook doordat 

de organisatie en de communicatie op een aantal punten te wensen overlieten. De atleten hebben 

zich hierdoor gelukkig niet uit het veld laten slaan en het aantal deelnemers is dan ook stabiel 

gebleven. Uiteindelijk hebben (bijna) alle atleten alsnog een medaille ontvangen. Hieruit is lering 

getrokken voor de veldloopcompetitie 2013/2014. 

Tevens hebben op 5 oktober 2013 de jaarlijkse clubkampioenschappen plaatsgevonden. Dit jaar 

hebben 34 atleten deelgenomen aan sprinten, hoogspringen, verspringen, bal werpen, 

kogelstoten, discus- en speerwerpen. Een sportieve en gezellige dag met goede resultaten.  

Naomi, Shannon, Dennis en Jessie hebben in het voorjaar van 2013 de cursus assistent 

baantrainer 2 met goed gevolg afgelegd. Deze cursus is verzorgd door Carolina Verspuij (trainster 

trimloopgroep van OSM) en Hans Veldhuis (Atletiek Unie). De vier jeugdtrainers hebben een 

certificaat van de Atletiekunie ontvangen.  

Nico Voicu is per september 2013 aangetrokken als jeugdtrainer met de bedoeling een 

wedstrijdploeg te formeren. Het idee hierachter is atleten die dat kunnen en willen een hoger bij 

hun passend niveau te laten bereiken, waarbij plezier in het uitoefenen van de sport uiteraard 

voorop blijft staan. Het samenstellen van een wedstrijdploeg leek eenvoudiger dan het 

daadwerkelijk was. Per 1 december 2013 is de wedstrijdploeg bestaande uit 16 deelnemers 

uiteindelijk van start gegaan. Aanvankelijk gedurende twee trainingen per week, maar al snel is dit 

uitgebreid tot drie trainingen per week.  



Verder is door het afscheid van Cas Velzel, die de website voor de jeugd altijd voor zijn rekening 

heeft genomen, de website voor de jeugd medio 2013 geïntegreerd in de website van 

www.osm75-atletiek.nl. Het komend jaar zal deze integratie en de daarop te vinden informatie 

verder vorm worden gegeven. Los daarvan is ook in 2013 weer een aantal digitale nieuwsbrieven 

aan alle ouders en atleten verstuurd, waarin zij op de hoogte zijn gesteld van zaken die spelen bij 

OSM.     

 

Een aandachtspunt blijft dat iedereen zuinig moet omgaan met de materialen en de baan en dat 

het clubhuis netjes moet worden achtergelaten. Een ander punt van zorg is de wrijving die is 

ontstaan tussen de verschillende betrokkenen bij de jeugd. Dit blijft aandacht behoeven.    

Daarnaast willen we in 2014 het realiseren van verbeteringen voortzetten en proberen de 

jeugdafdeling te laten groeien. Eind 2013 geeft Cas Velzel aan graag weer iets voor de jeugd te 

willen doen en benadert het bestuur hem of hij de portefeuille jeugdzaken vanuit het bestuur op 

zich wil nemen. Hierop reageert hij positief en dat zal dan ook in 2014 gestalte krijgen.  

Ik wil graag eindigen met een dankwoord aan alle jeugdtrainers, de jeugdcoördinator Cees van 

Doorn, die ondanks tegenslag, altijd het belang van de atleten weer voorop stelde en daarnaar 

handelde, de wedstrijdsecretaris Henk Sjamaar, de familie Sjamaar (clubkampioenschappen) en 

ouders die zich vrijwillig en vaak onopvallend hebben ingezet ten behoeve van onze jeugd. Ik 

denk hierbij onder andere aan hulp bij de organisatie van de clubkampioenschappen, vervoer naar 

wedstrijden enzovoorts. Ook in het komende seizoen hopen wij op deze inzet en steun te mogen 

rekenen.  

Leonie Oude Essink, bestuurslid jeugdzaken. 
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