
Jaarverslag jeugd Sc. Meddo 2016-2017 
 
Met 103 jeugdspelers is Sc. Meddo begonnen aan het nieuwe competitieseizoen 2016-2017 
Nieuw is de benaming van de jeugdteams, zo werd de A-jeugd veranderd in Jeugd Onder de 19 
(JO19), de B jeugd JO17 tot aan de F-jeugd JO9. 
 
De samenstelling van het jeugdbestuur is ook gewijzigd. Dion Boeijink nam de plaats in van Rob 
Bouwman, die 3 jaar jeugdbestuurslid is geweest. Rob blijft wel actief voor de jeugd, op zaterdag fluit 
hij de wedstrijden van onze E2 en F1 (JO11-2 en JO09-1). 
 
Bij de A-jeugd (JO19-1) volgde Edsel Inees de naar Erix vertrokken Bjorn Zweerink op. Bjorn is 1 jaar 
actief als trainer bij Sc. Meddo geweest. 
 
Resultaten 
 
De resultaten van de jeugdteams waren: 
 

   Najaarscompetitie    Voorjaarscompetitie 

team klass
e 

plek Punten/wedstrijden klass
e 

plek Punten/wedstrijden 

JO19-1 3e 08   6de 13p.  9 wedstijden 3e 02 6de 16p. 11 wedstrijden 

JO17-1 3e 12   6de 15p 11 wedstijden 3e 08 5de 18p. 10 wedstrijden 

JO15-1 4e 17   9de  9p  11 wedstijden 5e 18 1ste 27p. 10 wedstrijden 

JO13-1 3e 17   5de 19p 10 wedstrijden 3e 16 3de 24p. 11 wedstrijden 

JO13-2 5e 14 12de   1p 11 wedstrijden 5e 26 7de 10p.   9 wedstrijden 

JO11-1 3e 22  2de 22p 10 wedstrijden 2e 15 10de 18p. 13 wedstrijden 

JO11-2 5e 38 10de   3p 10 wedstrijden 6e 12 7 de 13p. 11 wedstrijden 

JO9-1 3e 19 10de   3p 10 wedstrijden 4e 24 Gedeeld 1ste 28p. 11 wedstrijden 

JO9-2 5e 40 12de   1p 11 wedstrijden 5e 43 8 ste 12p. 11 wedstrijden 

JO9-3    5e 44 9 de    7p. 11 wedstrijden 

 
 
In de najaarscompetitie  bestond de JO9-1 en JO9-2 uit teams van 10 spelers, dit leidt tot veel 
wisselen tijdens de wedstrijd. In de voorjaarscompetitie is er een JO9-3 ingeschreven met nieuwe 
spelers en er is geschoven in de aantallen bij de JO9-1 en JO9-2. Zo ging iedereen met 8 spelers op 
pad, en kon iedereen lekker voetballen. De JO9-1 heeft een prima prestatie geleverd door de 
kampioen DZSV op de laatste dag met 8-1 te verslaan. In punten stonden DZSV en Meddo gelijk, het 
doelsaldo van DZSV was iets beter. Daarom hebben DZSV en Meddo er beide toch een mooi feestje 
van gemaakt. 
De vlag ging ook uit bij de JO15-1 in de voorjaarscompetitie, met 27 punten uit 10 wedstrijden werden 
ze de terechte kampioen in hun klasse. Dit werd uitbundig gevierd, met o.a. een rondrit door Meddo. 
 
Trainersapp 
Er is het afgelopen seizoen een proef gedraaid met een trainersapp. De jeugdtrainers kregen via de 
mail en app, oefenstof aangeleverd waar ze die week mee aan de slag konden. De trainers zijn 
tevreden met deze app, hier wordt een vervolg aan gegeven in het nieuwe seizoen. 
 
Keepersschool Edwin Susebeek 
Merel Elsinghorst en Joran Souza Castro hebben afgelopen jaar de keepersschool van Edwin 
Susebeek bezocht. 12 zondagen kregen ze training van de keeperstrainer van o.a. De Graafschap. 
Een gedeelte van de kosten zijn vergoed door Sc. Meddo. 
 
Trainers- leidersavonden  
2X per jaar wordt er een trainers-leidersavond georganiseerd met een bepaald thema. De Technische 
Commissie gaf uitleg over hun werkwijze. Door middel van stellingen werden de leiders en trainers 
betrokken in de visie en missie van Sc. Meddo.  
Richard van Beek (o.a. technisch staflid bij Heracles) en Wim Geessink gaven uitleg over, hoe om te 
gaan met blessures en voorkoming hiervan. 
 
Richard van Beek heeft een training gegeven voor de JO17 jeugd met de nadruk op de warming-up. 



 
Activiteiten 
Natuurlijk vond er naast het voetbal ook andere activiteiten plaats voor onze jeugd. Zo kreeg de  
JO9-jeugd op hun training bezoek van Sint en 2 Vlog- en Selfie Pieten.  
De JO9-jeugd is op een zaterdagmiddag naar Binnenpret in Lievelde geweest.  
Met Pasen was het weer eieren zoeken in de kantine, Kay Lensink was net als vorig jaar de gelukkige 
die het gouden ei vond. 
 
De JO11-jeugd heeft gezwommen in bij Marveld in Groenlo.  
 
Martijn Meerdink (oud voetballer van o.a. AZ en het Nederlands Elftal), heeft een voetbalclinic 
gegeven aan de JO13 en de JO11 jeugd. Deze clinic werd mede mogelijk gemaakt door Mulder 
Diervoeding. 
 
De JO15 heeft hun teamactiviteit besteed met kanovaren. De JO13-1 heeft speedsoccer 
georganiseerd, terwijl de JO13-2 met z’n allen zijn gaan bowlen 
 
Voor de senioren en jeugd is er weer het FIFA-toernooi georganiseerd in de kantine. Op grote 
schermen werd er fanatiek gestreden.  
  
2X per jaar gaat de jeugd (JO13) van Sc. Meddo en Elbekurkie in het kader van de zwerfvuilactie, de 
wegen van Meddo schoon maken. Het levert niet alleen schone wegen op maar ook geld voor de kas. 
 
Natuurlijk is er voor de JO15 t/m de JO9 jeugd weer de Nacht van Meddo georganiseerd. Vlotten 
bouwen op het Hilgelo voor de oudste jeugd, en boerengolf voor de jongste jeugd waren naast het 
buikschuiven en een kleine Panna-kooi de belangrijkste activiteiten. Na een lange (slapeloze) nacht 
ging iedereen om 9 uur ‘s morgens weer huiswaarts. 
 
De JO19 en JO17 hebben hun seizoen afgesloten met bubbelvoetbal en een BBQ. De JO17 hebben 
dit seizoen hun kampioenschap van het vorige seizoen gevierd met een loopclinic van Bert Vogel uit 
Eibergen, dit was aangeboden door Ten Damme Houtvezel. 
 
Spelregelavond met Jochem Kamphuis 
 
De Winterswijkse voetbalfederatie heeft Jochem Kamphuis (scheidsrechter betaald voetbal) 
uitgenodigd voor een spelregelavond in de kantine van Sc. Meddo. Naast de andere Winterswijkse 
clubs waren ook de JO19 en JO17 van Meddo aanwezig. Aan de hand van praktijkvoorbeelden 
werden de spelregels behandeld. Een nuttige avond voor spelers en leiders/scheidsrechters. 
 
Scheidsrechterscursus 
 
Bij voetbalvereniging Grol was er een opfriscursus voor scheidsrechters georganiseerd. Geert van 
Westerhuis, Frans te Molder, Wijnand Hoog Antink en Gerrit Oonk hebben hieraan deelgenomen. 
 
Vrijwilligers 
 
Rond de wedstrijden en trainingen en activiteiten bij de jeugd, zijn heel veel vrijwilligers actief. We 
willen dan ook alle trainers, leiders, scheidsrechters, kantinepersoneel en iedereen die op welke 
manier meegeholpen heeft, bedanken voor hun inzet.   
Met uw steun blijft Sc. Meddo een Kei van een club. 


