
Jaarverslag jeugd 2021/2022 

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

Hieltjes. 

Jeugdcoördinator: Bert Oonk 

Sc. Meddo is dit seizoen begonnen met 7 jeugdteams: 

JO8, JO9, JO11, JO14, JO15, JO17 en JO19. Door de groeiende aantal jeugdleden is er na de 

winsterstop een jeugdteam bijgekomen. 

Op de zondagen ‘trainen’ de mini’s (4-6 jaar) in de Pannakooi om spelenderwijs kennis te maken met 

voetbal. 

Tijdens de start van het  nieuwe seizoen zijn we begonnen met VTON trainersapp.  

In de herfstvakantie organiseerden we voor de jeugd de “nacht van Meddo” met o.a. een zeskamp 

en laser gamen. 

In november hebben we met alle jeugdteams teambesprekingen gehouden. 

I.v.m. de coronamaatregelen mochten er vanaf 28 nov. t/m 14 januari geen wedstrijden meer 

gespeeld worden en geen training gehouden worden in de  avonduren. 

Aangezien we geen Sinterklaasfeest konden vieren in de kantine mocht JO9 de schoen zetten en 

hebben de  mini’s op de zondag bezoek gekregen van 2 pieten in de Pannakooi. 

Op 11 december hebben we het kampioenschap gevierd van JO12. Zij wonnen de laatste wedstrijd 

met 4-1 van de nummer 2. 

Het zaalvoetbaltoernooi niet door gegaan i.v.m. de coronamaatregelen. 

29 dec hebben we een oliebollentoernooi georganiseerd. 

Er was afgelopen jaar grote groep die deelnam aan de keeperstraining bij Hennie Zeevalk. 

Tijdens de coronaperiode hebben we veel toernooitjes en voetbalactiviteiten georganiseerd op de 

zaterdagen. 

In het najaar en voorjaar hebben 2 jeugdteams zwerfvuil geraapt in het buitengebied van Meddo. Dit 

heeft weer een mooi bedrag opgeleverd voor de jeugdafdeling van Sc Meddo. 

Vanaf maart hebben 7 kinderen van de mini’s op zondag deelgenomen aan de Mini Champions 

League bij Trias . Eén keer per 3 weken speelden zij daar een toernooitje. 

Op  1 juni is JO19 kampioen geworden. Zij waren afhankelijk van de uitslag van wedstrijd Vorden- 

Ajax-Bredenbroek. Vanuit Meddo vertrok er een bus naar Vorden met alle spelers, staf, ouders en 

supportster. Op 11 juni hebben zij het kampioensfeest gevierd bij Sc Meddo. 

 

 


