
Jaarverslag jeugd 2020-2021 

Het jeugdbestuur bestaat uit Judith Hoog Antink, Dion Boeijink, Kim Grijsen, Job Geerdink en Luc 

Hieltjes. 

Sc. Meddo is dit seizoen begonnen met 7 jeugdteams: 

JO9, JO11, JO13, JO14, JO15, JO17 en JO19. 

Op de zondagen ‘trainen’ de mini’s (4-7 jaar) in de Pannakooi om spelenderwijs kennis te maken met 

voetbal. 

Helaas was het seizoen van korte duur. I.v.m. het coronavirus mochten er na 13 oktober geen 

wedstrijden meer gespeeld worden. Aangezien niet duidelijk was tot wanneer deze verscherpte 

maatregel zou duren, besloten een aantal jeugdspelers met de winterstop te stoppen met voetbal. 

Mede door geblesseerde spelers zorgde dit voor krapte bij meerdere teams en is besloten JO15 uit 

de competitie te halen.  

De jeugd t/m 18 jaar heeft al die tijd wel mogen trainen.  

Nu er op de zaterdagen geen wedstrijden gespeeld mochten worden, wilden we jeugd toch wat 

aanbieden. Spelers van JO9 t/m JO14 konden elke zaterdag vrijblijvend deelnemen aan de 

techniektraining onder leiding van Dion Boeijink. Deze ochtenden werden altijd druk bezocht. 

  

Op 25 november kwamen 2 Pieten Sc Meddo bezoeken. Door het oplossen van puzzels, raadsels en 

spelletjes konden de spelers van JO9 bij hun Sinterklaascadeautje komen.  

De laatste training van 2020 hebben we weer afgesloten met heerlijke oliebollen. 

Op zaterdag 16 januari was Rowdy Heinen bij Sc Meddo. Hij verzorgde een Freestyle clinic voor de 

jeugd. 

In januari hebben we contact gezocht met basisschool ’t Kempken, Penta, Mevo en de Knorrepotten 

om één keer in de maand activiteiten bij Sc Meddo te organiseren voor álle kinderen uit Meddo in de 

basisschoolleeftijd. Ook een aantal kinderen uit Zwolle en Huppel hebben hieraan meegedaan. 

Activiteiten die we voor deze doelgroep hebben georganiseerd zijn:  

-activiteitenochtend met 12 spelletjes, een springkussen en skelterparcours 

-vossenjacht 

-levend bingo 

-speurtocht 

-het grote chaosspel 

-escape room 

-spelletjesestafette 

 

Alle scholen en binnensportaccommodaties waren gesloten, waardoor veel kinderen niet konden 

sporten of bewegen. Daarop hebben wij besloten ons voetbalaanbod uit te breiden. Kinderen van 4-6 

jaar konden elke zondagochtend voetballen in de Pannakooi.  

Kinderen vanaf 7 jaar konden vrijblijvend meetrainen met de bestaande trainingsgroepen tijdens de 

coronaperiode.  

Voor groep 3, 4 en 5 werden er speciale proeftrainingen georganiseerd en een toernooitje. 



Bovenstaande activiteiten heeft ervoor gezorgd dat Sc Meddo 14 jeugdleden erbij heeft gekregen. 

Daarnaast zijn eind van het seizoen 4 leden van Vosseveld naar Meddo gekomen. 

In maart is de vacature voor jeugdcoördinator ingevuld door Bert Oonk. Zijn komst valt samen met 

de start van de werkgroep ‘toekomst jeugd sc Meddo’. Deze werkroep bestaat verder uit 

afgevaardigden van de TC, afgevaardigden van het jeugdbestuur en enkele ervaren betrokkenen die 

zich volledig gaan richten op een vernieuwd jeugdplan voor de toekomst.  

Op zaterdag 20 maart heeft de JO13 de zwerfvuilactie gehouden. Deze actie levert de club een mooi 

bedrag van €750,- op. 

In juni mochten er dan eindelijk weer een aantal wedstrijden gespeeld worden voor de jeugd t/m 17 

jaar, zodat we het seizoen toch nog voetballend konden afsluiten. 

Op vrijdag 9 juli is er een bijeenkomst geweest voor alle trainers. Tijdens deze bijeenkomst is er een 

nieuwe trainersapp geïntroduceerd, waar we vanaf aankomend seizoen mee gaan werken.   

 


