
Jaarverslag jeugd seizoen 2018-2019 

Ger Oomens bokaal 

Deze bokaal wordt ieder jaar aan een persoon of groep uitgereikt die zich op 

een bijzondere manier voor de jeugd van Orion inzet. Er is iemand 

genomineerd maar helaas is het op geen enkel event gelukt de bokaal uit te 

reiken. Dit wordt verschoven naar volgend seizoen. Wat in het vat zit verzuurd 

niet. 

 

Teams 

Het seizoen 2017/2018 begon Orion met 66 jeugdteams: 56 jongensteams en 7 

meidenteams. Ook waren er iedere zaterdag weer gemiddeld 60 mini’s op de 

been voor de Champions League competitie. Het aantal teams en jeugdleden 

bleef hiermee vrijwel gelijk aan voorgaande jaren, alhoewel het een andere 

samenstelling is kwa leefstijdsgroepen. Orion blijft in Nijmegen e.o. een 

aantrekkelijke vereniging waar de jeugd graag wil voetballen. Orion was ook dit 

jaar weer de gastlocatie van PSV-fundament wat bijdroeg aan een 

professionele uitstraling in de regio. Ook is er gewerkt aan ‘what’s in it for 

Orion’. De samenwerking tussen de selectie-afdeling en de breedte divisie 

heeft ook een boost gekregen door de deelname van Orion aan het KNVB 

project ‘gelijke kansen’. Hierbij is het streven om alle jeugdvoetballers dezelfde 

trainingsmogelijkheden te geven, dat betekende voor een aantal breedteteams 

ook 2x per week trainen. Ook werd er een programma met instuiftrainingen 

uitgevoerd. De deelname was wisselend maar de Jeugdcommissie heeft de 

overtuiging dat het tijd nodig heeft om dit binnen de vereniging te 

implementeren. Orion heeft met haar deelname aan ‘Gelijke kansen’ landelijke 

aandacht gekregen en we zijn zelfs op het journaal geweest. Een super 

uitstraling voor onze club! 

Ook de samenwerking met de HAN heeft verder vorm gekregen door 

bijvoorbeeld samenwerking bij een aantal studies, een TC3 cursus, 

stageplekken voor HAN-trainers en de HAN ‘testbatterij’ in overleg met de 

KNVB. Binnen de jeugdafdeling is de Jeugdcommissie ook super trots op haar 

selectie-teams. Hierbinnen is er hard gewerkt aan het opleidingsplan en 

bijvoorbeeld ook de invoering van de coach-kaart binnen alle teams van Orion.  

Het is na enige moeite gelukkig weer gelukt om voor alle breedteteams 

enthousiaste ouders op de been te krijgen voor de rol van leider & trainer. De 

jeugdcommissie heeft wel het idee dat steeds lastiger wordt om gemotiveerde 

ouders te krijgen om de teams te trainen. Er ontstaat ook bij vlagen de 

discussie over de vraag of Orion trainers zou moeten regelen voor alle teams. 

Gelukkig zijn er jeugdspelers die bij de andere teams trainingen geven. 

Uiteraard heeft Orion op de woensdagmiddag ook een grote groep stagiaires 

van verschillende opleidingen in de regio. Diverse teams hebben deelgenomen 

aan toernooien. De meeste voetballers vinden een toernooi-dag ontzettend 



leuk. Ook Orion organiseert zelf een aantal toernooien, waarbij we dit jaar de 

primeur hadden van ons eigen John Brits toernooi en uiteraard weer het 

bekende meidentoernooi aan het eind van het seizoen. Wat betreft de 

resultaten van dit seizoen: in de bestuurskamer van Orion horen we regelmatig 

op de zaterdagen dat Orion een leuke club is om bij te spelen en voetballend 

spat het plezier er bij de meeste teams vanaf. De selectietrainers waren niet 

helemaal tevreden over de degradatie van JO15/17-1. Daartegenover staat dat 

een aantal spelers de overstap naar het eerste elftal van Orion maakten en hun 

bijdrage leverden aan het kampioenschap van Orion 1! 

 

Samenstelling jeugdcommissie 

Binnen de jeugdcommissie vonden gedurende het seizoen geen wijzigingen 

plaats onder de verschillende coördinatoren. Wel hebben de coördinatoren van 

de meidenteams gedurende het seizoen heel hard gezocht naar een vervanging 

maar dit is helaas niet gelukt. Jammer dat er binnen de club niet meer ouders 

opstaan om de verschillende commissie te versterken. Aan het eind van het 

seizoen hebben we wel een nieuwe coordinator gevonden voor de JO-17, 

Chantal Markink. Hierdoor is Richard van Wezel ad interim doorgeschoven naar 

de meiden-tak.  

 

Samenwerking Jeugdcommissie en technische commissie 

Wederom is er een cursus georganiseerd door Orion is samenwerking met de 

KNVB voor een basiscursus voetbalcoach. Een aantal enthousiaste vaders, 

moeders en jeugdige trainers heeft hieraan deelgenomen. De cursus is 

gefinancierd binnen het project ‘Gelijke kansen’. 

 

Activiteiten jeugdcommissie 

• Indeling trainingsschema 

• Leidersavond voor leiders, trainers en coaches van de breedteteams bij 

start seizoen en na de winterstop 

• Indelingsavond om samen met de leiders de teams voor het seizoen 

2018-2019 te bepalen 

• Deelname aan de Grote Clubactie in het najaar van 2017 

• Zaalvoetbaltoernooien in de winterstop  

• De jaarlijkse sponsorloop  

• Het Gala der kampioenen is helaas niet doorgegaan in verband met een 

tekort aan animo en organisatie-talent. 

• Kinderbingo ( jeugd onder 9 ) met 100 deelnemers 

 

Nieuwe wedstrijdkleding en trainingspakken 

Na maanden van testen, wikken en wegen en het doorrekenen van het 

financiële plaatje heeft het Bestuur van Orion in samenwerking met de 

Jeugdcommissie besloten om over te stappen op een ander merk 



wedstrijdshirt: Brandfit/Patrick. Zij hanteren een nieuw concept; de 

wedstrijdkleding van de jeugdteams is voor de club gratis. Dit komt omdat de 

leverancier zelf zorgt voor landelijke sponsoren die met elkaar de 

wedstrijdkleding financieren. Het Bestuur wilde wel uniformiteit in de kleding 

van de senioren en junioren wat betekende dat er door Orion zelf nieuwe 

wedstrijdkleding is aangeschaft voor alle seniorenteams. Ook heeft Het Bestuur 

ervoor gekozen om alle leden een trainingspak uit te lenen voor de duur van 

het lidmaatschap. De implementatie van zowel de wedstrijdkleding als de 

trainingspakken heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Wellicht heeft Het 

Bestuur dit onderschat, met name door het feit dat ook besloten is om alle 

jeugdleden een shirt met een rugnummer te geven. Dit betekende heel wat 

gepuzzel. Ook was de levering van de wedstrijdshirts vertraagd zodat de teams 

met oude kleding moesten spelen. Al met al een enorm project wat niet de 

schoonheidsprijs heeft verdiend en aan het einde van het seizoen nog steeds 

onderwerp van gesprek was. 

 

Scheidsrechters 

Orion heeft een zeer enthousiaste scheidsrechterscommissie die elk weekend 

ervoor zorgt dat er scheidsrechters aanwezig zijn. Ook verzorgt de 

scheidsrechterscommissie in samenwerking met de KNVB elk jaar een cursus 

voor 1e jaars spelers. Ook dit jaar zijn weer ongeveer 15 jeugdspelers opgeleid 

om te fluiten. Daarbij heeft de scheidsrechterscommissie een try-out gedaan 

om spelers van de oudere jeugd te laten fluiten bij de kleinere kinderen. Dit 

omdat het ieder weekend weer regelmatig voorkomt dat er een tekort aan 

scheidsrechters is. 

 

Samenwerking met de Fair Play functionaris 

Gelukkig was het een seizoen met enkele lichte incidenten. De Jeugdcommissie 

heeft dit onderling kunnen oplossen.  

 

Communicatie met de achterban 

De JC vergadert eens per 3 weken en na iedere vergadering wordt er een 

nieuwsbrief verstuurd met alle lopende zaken naar de leiders en trainers van 

de breedteteams. Ook was er iedere zaterdag een afvaarding in de 

bestuurskamer waardoor er korte lijnen waren tussen de JC en haar achterban. 

 

Einde invulling hoofd jeugdopleiding door Maarten van Helvoirt 

Helaas heeft Maarten aan het einde van het seizoen besloten om zijn functie 

neer te leggen. Het vroeg teveel tijd en energie en had een te grote weerslag 

op zijn privé. Uiteraard was dit een grote teleurstelling voor de gehele 

jeugdafdeling want Maarten voerde deze functie geheel belangeloos met heel 

veel toewijding uit.  Maarten stond aan de basis van vele ontwikkelingen in het 

jeugdvoetbal, waaronder de certificering van de jeugdopleiding en het project 



‘Gelijke kansen’. De functie is na het vertrek van Maarten opgeheven en zal op 

een andere manier in het volgend seizoen ingevuild worden. 

 

 

Namens de Jeugdcommissie, Marleen de Boer 

 


