Jaarverslag OSM’75 jeugd atletiek 2015
2015 is een bewogen jaar geweest voor de jeugd. Aan het begin van het jaar ben ik als
nieuwe jeugd coördinator aan de slag gegaan. Ik heb daarbij de taken van Cas Velzel
overgenomen. Mijn doel is, net zoals Cas, de verantwoordelijkheid bij de trainers te laten en
een ondersteunende en begeleidende rol aan de zijlijn te zijn.
Waar het in de jeugdgroepen tijdens de trainingen goed verliep, waren er met name
onderlinge strubbelingen met betrekking tot de communicatie tussen de jeugdtrainers. Na
een aantal keer met alle betrokkenen om de tafel te hebben gezeten, zag ik aan het eind van
het jaar de ontspannen en gezellige sfeer waar ik naar streef. We zijn als trainers weer een
team waarbij alle neuzen dezelfde kant op wijzen. We streven ernaar om alle kinderen
plezier te laten beleven aan de sport atletiek en stimuleren ontwikkeling van eigen talenten.
In de wedstrijdgroep werden onder leiding van Nico Voicu zeer goede resultaten bereikt bij
wedstrijden op nationaal niveau. Mijn complimenten naar de atleten, trainer(s) en
ondersteunende familie leden.
Aan het eind van de zomer hebben we echter wel afscheid moeten nemen van Nico als
trainer. We konden als bestuur geen overeenstemming bereiken met Nico over de financiële
vergoeding voor zijn trainingen.
Het vertrek van Nico was voor de atleten en ouders/verzorgers een onverwachte en
onprettige gebeurtenis. Gelukkig zijn we er uiteindelijk in geslaagd om een doorstart te
kunnen maken met deze groep, waarbij 2 nieuwe trainers zijn aangetrokken. Jasper Hellwig
was voorheen alleen huurder van onze fitnessruimte voor zijn personal training, maar staat
nu ook 1 avond in de week als jeugdtrainer op de baan. Met veel enthousiasme weet hij de
kinderen tijdens de trainingen het beste uit zichzelf te laten halen. Naast Jasper hebben we
nog een jonge atleet aangetrokken als trainer, Shaquille Brahm. Helaas kon Shaquille zijn
verplichtingen als trainer al snel niet meer combineren met zijn eigen intensieve
trainingsprogramma. In de korte tijd dat hij bij ons was, hebben de atleten veel geleerd van
zijn kennis van het lopen en sprinten.
Na het vertrek van Shaquille hebben de overige jeugdtrainers zo goed en kwaad als het ging
de trainingen overgenomen, tot we een vervanger hebben gevonden. De zoektocht in
Nederland naar een (ervaren) atletiektrainer is geen gemakkelijke opgave (wat ook blijkt uit
de recente toenadering van vereniging Hellas uit Utrecht m.b.t. een trainerstekort). Gelukkig
hebben we met hulp van vertrekkend trainer Shaquille een nieuwe (zeer ervaren) trainer
voor de junioren/wedstrijdgroep weten te vinden, Juul Acton. Hij is gestart in januari 2016.
Het leden aantal bij de jeugd is, ondanks het vertrek van een aantal jeugdleden met het
vertrek van Nico, min of meer gelijk gebleven. Dit betekent dat we nog relatief veel nieuwe
leden aantrekken. Dit blijkt ook uit de grootte van de groepen, bij de groepswisseling in
november hebben we zelfs een paar groepen moeten scheiden omdat het aantal kinderen
per groep te groot was. Met name bij de junioren hebben we grote groepen, wat voor 2016
mooie perspectieven biedt, met oog op deelname aan team competitie wedstrijden. In de
pupillen groepen is er altijd een groter verloop, vanwege de wisselende interesses bij deze

jonge kinderen. Maar ook daar lijken de groepen in aantallen redelijk stabiel. Het streven
voor 2016 is het aantrekken van meer jeugdleden, door meer bekendheid van de sport en
vereniging te verwerven in Maarssen en omstreken. We hopen dat het EK atletiek in
Amsterdam hier ook een bijdrage aan zal leveren.
De meeste problemen hebben we misschien wel gehad met de toegankelijkheid van de baan
in de winter. Hoewel de trainers inventief genoeg zijn om alternatieve trainingen te
bedenken, is het lastig om bij de vele regenachtige dagen goede atletiektrainingen te geven.
Hopelijk volgt er een drogere winter in 2016!
Er waren ook nog een heleboel andere positieve punten in 2015; alle trainers hebben
inmiddels de cursus voor assistent jeugdtrainer afgerond. Ook zijn er naast het sporten een
paar leuke uitjes georganiseerd door de trainers. Zo zijn daar gezellige bowling avonden,
kamperen op de club en een gezamenlijk kerstdiner!
Mijn dank gaat uit naar de inzet van alle trainers, atleten en ouders, zonder jullie flexibiliteit
zou het jaar anders verlopen zijn!
Sportieve groet,
Laurien Goedemans

