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Jaarverslag afdeling veldvoetbal 2010-2011 

 

Inleiding 

Het seizoen 2010-2011 is het eerste hele seizoen onder het nieuwe dak van het clubhuis. Alles loopt weer op rolletjes. 

Zowel bij de bezoekers als bij de eigen leden hoor je met regelmaat positieve geluiden over onze fraaie 

accommodatie. 

Met de nieuwbouw net achter de rug stond dit seizoen het volgende project voor de deur, het project ‘kunstgras’. 

Volgens de sportbeleidsnota van de gemeente Uithoorn, mag KDO rekenen op de aanleg van een kunstgrasveld in dit 

seizoen. Er wordt een projectteam geformeerd die bestaat uit Gerard Helling (VVB bestuur/materialen), Michael Meijer 

(namens de selectie) René de Jong, Peter Oudshoorn (HB) Rodi van Kessel (lid en deskundige in deze materie), 

Harry van de Rotten (penningmeester HB) en Erik van Egdom (voorzitter VVB). Eén keer in de maand komt deze 

groep samen om ideeën, wensen en plannen op papier te zetten en de voortgang te bespreken. Rodie van Kessel kan 

in december/januari  vanuit het gemaakte eisenpakket aan de slag om een bestek te schrijven, waarmee een aantal 

genodigde aannemers een offerte kunnen maken. In het vroege voorjaar wordt er een keus gemaakt uit de diverse 

aannemers en kan de uitvoering van start gaan. Door zelfwerkzaamheid van diverse seniorenteams kunnen de kosten 

gedrukt worden en past het complete plaatje binnen het gestelde budget van de gemeente. HB en VVB besluiten 

tevens dat er voldoende financiële middelen zijn om gelijk verlichting op het hoofdveld aan te leggen. Hiermee creëren 

we extra trainings- en oefenruimte die we hard nodig hadden i.v.m. de groei bij het veldvoetbal.  

 

Met de komst van Gerard Helling bij de TC zijn de  communicatielijnen verbeterd  tussen bestuur en TC. 

Zaken worden nu eerder gesignaleerd en besproken waardoor er minder frustratie ontstaat tussen beide partijen. 

Toch bestaat nog steeds de behoeften om de TC verder uit te breiden om de huidige TC leden te ontlasten in hun 

drukke werkzaamheden.  

 

Ondanks een behoorlijke vertraging zijn in dit seizoen de eerste leidersmappen uitgedeeld. Deze mappen geven –

zeker bij beginnende leiders- houvast bij het uitvoeren van hun taak en inzicht hoe de vereniging is georganiseerd.  Op 

dit ogenblik beschikken wij nog niet over een terugkoppeling en geeft het ons nog geen feedback of de map ook zijn  

waarde heeft. 

 

Over het geheel zien we de laatste jaren een kleine toename in het aantal voetballende leden. Die groei is vooral 

merkbaar bij het G-voetbal, de senioren en pupillen. Het  meisjesvoetbal,dat de twee vorige seizoenen explosief 

groeide,  stabiliseert. Ook het aantal voetballers bij het 45+ is stabiel. Niet dat we over belangstelling klagen. Iedere 

maand verschijnen er +/- 18 oud voetballers. Maar we denken dat hier toch meer groei in kan zitten.  

 

KDO is nog steeds een vereniging waar breedtesport  prioriteit heeft. Waarbij wij de diverse afdelingen binnen het 

veldvoetbal stevig willen verankeren in de vereniging. Dit door leden te binden om zo leuk en plezierig mogelijk hun 

sport te laten beoefenen maar waar ook aandacht is voor het sportieve element.  
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Terugblik Seizoen 2010 – 2011  

KDO startte het seizoen met 7 heren senioren-, 1 dames senioren-, 5 junioren- en 12 pupillen, 4 meisjes en 1 G-team. 

De zondagselectie stond wederom onderleiding van Ron Langhout voor het eerste elftal en Richard van Dijk  voor het 

tweede team. De selectie bestaat uit 36 spelers. Na het afscheid van Huib van Diemen hebben voor het eerst geen 

vervangende shirtsponsor kunnen vinden. De selectie kan nog wel een jaar in de oude tenues voetballen, maar we 

missen hierdoor natuurlijk wel de inkomsten die daarbij behoren. 

Het eerste team start na lange tijd weer eens in de 3
e
 klasse maar kan zich uiteindelijk niet handhaven. Wel halen zij 

nog de nacompetitie, maar de laatste loodjes blijken toch te zwaar. Daardoor is degradatie uiteindelijk toch een feit. 

Achteraf een leerzaam jaar en waarbij de sfeer goed bleef ondanks de nodige verliespartijen. Het  tweede team eindigt 

als 7
e 

in de 3
e
 klasse. Het gelegenheidsteam  ‘’onder 23’’ wordt  in de Primaveracup  tweede,  nadat zij met penalty’s 

in de finale van MMO verliezen. Aan het einde van het seizoen neemt  Ron Langhout afscheid na 3 jaar voor de groep 

te hebben gestaan. Beide partijen zijn  tevreden uit elkaar gegaan en kijken terug op drie  goede jaren. De selectie kan 

straks uitkijken naar een nieuw gezicht . Raymond de Jong is gestrikt om het komende seizoen de selectie onder zijn 

hoede te nemen. Bij de junioren werden de A-junioren ‘kampioen’’ maar moesten deze status na ingrijpen van de 

KNVB toch weer inleveren. Maar zij hadden toen al hun kampioensfeest  gevierd. De B1 werd zonder problemen 

kampioen. Bij de pupillen konden we de E4 huldigen met hun behaald kampioenschap in de voorjaarscompetitie. De 

dames mochten op hun eigen hemelvaarttoernooi de wisselbeker in ontvangst nemen. Zo werden er her en der wat 

feestjes gevierd. 

De meisjes mochten na een leuk seizoen de keuken in om zo hun trainingskamp bij elkaar te verdienen. Dit leverde 

hun een leuk trainingskamp op naar de Ardennen.  

Bij het G-voetbal druppelde er steeds weer nieuwe leden binnen en groei langzaam uit tot een volwaardige afdeling 

binnen KDO. Zijn trainen fanatiek elke zaterdagochtend en spelende regelmatig hun wedstrijdje in de Friends League. 

Op uitnodiging van de  Johan Cruijff Foundation bezochten zij  de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal.  

 

 

Hoogtepunten 

Naast het behalen van het kampioenschap door diverse teams is er natuurlijk  ieder jaar, de planten en oliebollenactie, 

waardoor de c-junioren teams weer leuke weekend konden houden naar Heino. Natuurlijk de meisjes die een 

trainingskamp organiseerde naar de Belgische Ardenne, nadat ze weer en succesvolle eetavond op touw hadden 

gezet. Het WA  Verlaantoernooi. Dat niet alleen bij onze eigen kinderen wordt gewaardeerd, maar ook bij de 

tegenstanders. En de start voor het aanleggen van het kunstgrasveld. 

 

Vooruitblik Het seizoen 2011 – 2012  

Dit seizoen starten we met 8 heren senioren-, 1 dames senioren, 4 junioren- en 14 pupillenteams, en 4 meisjes teams, 

2 G-team en een trainingsgroep. Dat betekent een extra seniorenteam, een G-team en 2 pupillenteams in de 

gelederen erbij. De selectie voetbal weer in de vertrouwde 4
e
 klasse en mogen aantreden –vanuit de directe 

omgeving- tegen RKAV en Ouderkerk. Dit kunnen  weer leuke streekderby’s worden die meestal goed door het 

publiek  bezocht worden. De KNVB heeft de Friends League onder haar hoede genomen en dat betekent dat de twee 

teams van G-voetbal  van KDO, 1 keer in de maand zullen strijden in deze competitie. 

 

Tot slot, danken wij als bestuur alle mensen die, voor sportvereniging KDO, het afgelopen seizoen weer in touw zijn 

geweest of op een andere wijze KDO hebben gesteund, zodat onze sporters weer op  

een leuk seizoen terug kunnen blikken. 
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De selectie 

Traditioneel op de eerste maandag na het polderfeest startte de selectie haar trainingen.  

Weer een grote groep (36 spelers) met als nieuwkomers enkele kwalitatief goede A-junioren en voor het eerst in de 

historie waren er enkele spelers van buurtverenigingen die graag tot de KDO-selectie wilden behoren en na uitgebreid 

screenen werden toegelaten. Deze versterking werd in de hand gewerkt, naast de fantastische accommodatie en altijd 

goede sfeer binnen de selectie, mede door de promotie naar de 3
e
 klasse van het eerste.  

De technische staf veranderde t.o.v. vorig seizoen wel wat. Hoofdtrainer Ron Langhout begon aan zijn derde seizoen. 

Nieuw kreeg hij als assistent Richard van Dijk, met jarenlange KDO-ervaring als jeugdtrainer, als trainer/coach voor 

het 2
e
. De `medische staf` bleef geheel intact: Mark de Bruine, Peter Versteeg en hersteltrainer Arjan Fransen, in de 

loop van het seizoen kwam hier ook Pepijn van Hoek bij, die de verzorgerstaak op zondag op zich nam. 

Hans ten Brink werd na een carrièrestop van vijf jaar weer keeperstrainer. Leiders bleven ook dezelfde, Johan Stange 

en Maykel Sitvast bij het eerste en Jordan Smits bij het 2
e
. René de Jong  technisch coördinator.  

Bijzonder blij waren we dat John en Tiny Vork zich aanmelden als hoofdsponsor van de selectie en de A-junioren, 

waardoor we met schitterende nieuwe outfit en met het Ronald Macdonald Kinderfonds op de borst een prima 

uitstraling kregen. 

 

Sportief gezien was het een moeilijk jaar, sociaal gezien was het fantastisch met een goede sfeer, veel activiteiten en 

een zeer goede trainingsopkomst. 

Het tweede werd zoals de voorgaande jaren aangemerkt als kampioenskandidaat, maar kon deze verwachting niet 

waarmaken. Deze competitie waren we ingedeeld in een `Haarlemse` poule met veel onbekende tegenstanders. In 

het begin liep het stroef, in het 2
e
 deel na wat wijzigingen werd het beter en uiteindelijk werd de 7e plaats behaald in 

res. 3
e
 klasse D met 29 punten. Het vlaggenschip was ingedeeld in de regiopoule 3

e
 klasse C, met de burenruzies 

Legmeervogels en RKDES op het programma, het was duidelijk een stapje hoger met veel betere tegenstanders dan 

we gewend waren. In de nieuwe competitie-indeling met 14 i.p.v. 12 teams in de poule met een zware 

degradatieregeling werd er het hele seizoen rondom de rode streep om de punten gestreden. Hoogtepunt in het 

seizoen was de thuiswedstrijd tegen grote buurman Legmeervogels, toen er met 500 man langs de lijn na een 1-3 

ruststand terug geknokt werd tot 3-3.  Het werd uiteindelijk een heel lang seizoen met een 12
e
 plaats met 25 punten uit 

26 wedstrijden in de reguliere competitie.  Dit betekende nacompetitie waarin 4 wedstrijden gespeeld moeten worden 

en we tot op de laatste wedstrijd op 13 juni nog een klein kansje hadden op behoud van 3
e
-klasserschap. Ondanks de 

enorme inzet van spelers en staf en met het hoofd omhoog moeten we er vrede mee hebben dat we het volgende 

seizoen, met een ervaring rijker, het weer in de 4
e
 klasse moeten proberen. 

 

Bevredigend waren de resultaten van onze selectie <23 jaar, bestaande uit een mix van selectiespelers en talentvolle 

junioren die in de traditionele pimaveracup de tweede plaats behaalden. In de spannende finale waarin we de 

gedoodverfde favoriet waren werd er verloren met penalty`s van MMO. 

Weer een compliment voor de spelersraad, deze mannen stonden weer borg voor tal van evenementen tijdens het 

seizoen. Zij organiseerden o.a. inzamelingsacties voor het Ronald Macdonaldkinderfonds rondom de derby`s en het 

trainingskamp in Schotland tijdens de winterstop, uitgaansavonden en de sponsoravond en veel meer. Daarnaast 

waren zij weer een prima verlengstuk van de spelers richting begeleiding en bestuur.  

PR-activiteiten waren weer goed verzorgd, wekelijks een verslag in de plaatselijke kranten, Ons Doel, op de website 

en op Rick FM. 

 

Kortom, het was ondanks de degradatie, weer een fantastisch seizoen.  Dank aan iedereen die eraan bijgedragen 

heeft. 



 

Sportpark KDO • Vuurlijn 51 • De Kwakel 

 

René de Jong, tech-coördinator. 

 

G-voetbal 

In februari 2010 is het Plan van Aanpak voor het G-voetbal besproken met afgevaardigden van het Bestuur. Eerste 

actie was een communicatie plan. Er is budget beschikbaar gesteld voor posters en flyers en deze zijn in De Kwakel 

en omliggende gemeenten verspreid. Zaterdag 10 april is de eerste training gestart met 8 kinderen. In het uurtje op 

zaterdagochtend worden de kinderen op hun niveau de basis principes van het spel uitgelegd en getraind. Het motto 

van het G-voetbal is PLEZIER. Het is duidelijk te zien aan de jongens en meisjes dat ze plezier hebben in wat ze zelf 

en met elkaar bereiken. Bij de zomerse afsluiting van het seizoen waren 14 kinderen aanwezig. Voor de aanvang van 

het nieuwe seizoen is nog met een groep van 13 kinderen en ouders, op uitnodiging van Johan Cruijff Foundation en 

de KNVB de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal bezocht. Dit proberen we volgend jaar weer te realiseren, 

 

Lagere Senioren zondag 

Bij de lagere senioren zijn er dit jaar geen echte bijzonderheden te melden. Zij het wel dat de meeste teams in dit 

seizoen in poules spelen uit de nabije regio. De meeste spelers ervaren dit als zeer plezierig en vaak resulteert dit in 

sportiever gedrag op de velden. Ronald Plasmeijer stopt in mei van 2011 als wedstrijdsecretaris van de senioren. Door 

zijn drukke privé leven is er blijft er te weinig tijd over voor KDO. Wij bedanken Ronald voor bewezen diensten. 

 

Damesvoetbal  

Na een gezamenlijke bespreking aan het einde van het seizoen is besloten om, gezien het aantal speelsters, dit 

seizoen van start te gaan met 1 zaterdagelftal.  

Door dit besluit kon het gehele seizoen wekelijks worden geput uit voldoende speelsters. 

Na twee succesvolle trainingsjaren onder leiding van hoofdtrainer Jeroen van de Neut heeft hij ook dit seizoen voor de 

dames wekelijks de trainingen verzorgd. Evenals als vorig seizoen was dit op de maandag- en donderdagavond. 

Samantha Bechis heeft dit seizoen de zogenaamde leiderstaken (wedstrijdformulieren en ontvangen 

bondsscheidsrechter) en organisatie van voldoende dames voor de wedstrijden verzorgd. Jeroen van de Neut heeft 

evenals vorig seizoen het coachen, wanneer het mogelijk was, naast het trainerschap opgepakt. 

Het wedstrijdsecretariaat is ook dit seizoen weer door ondergetekende verzorgd. 

De dames deden dit jaar wederom mee aan het bekertoernooi. Tevens zijn er een enkele vriendschappelijke wedstrijd 

georganiseerd tegen buurtverenigingen. 

In de competitie kwamen de dames dit seizoen uit in de 4e Klasse. De dames 1 eindigde 4e plaats wat betekende dat 

zij ook volgend seizoen in deze klasse mogen uitkomen. 

Het seizoen werd afgesloten met een geslaagd damestoernooi. Traditioneel weer op hemelvaartsdag. Onze eigen 

dames 1 wisten de wisselbeker bij K.D.O. te houden. Volgend seizoen zal de coördinatie en wedsecretariaat van het 

damesvoetbal worden overgenomen door Brigitte Rijnders. 

 

Marco van de Rotten. 

 

Junioren 

Dit seizoen zijn we gestart met 1 A elftal, 2 B elftallen en 2 C elftallen. Erg jammer was het om de teams in te schrijven 

in de lagere klasse. In totaal wel 5 elftallen wat voor de aantallen junioren niet tegenvalt. Zeker omdat het jaar ervoor 

veel B-junioren zijn afgevallen.  
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Het secretariaat voor de junioren bestond uit Aad Rekelhof wie werd geassisteerd door Trudy Lauwers. Voor alle 

voetbaltechnische zaken is er ook dit jaar weer een Technische Commissie van toepassing. Zij hebben de taak om toe 

te zien op alle zaken welke in het jeugdbeleidsplan zijn opgesteld. Na wat wisselingen staat er nu een sterk team met 

hierin Johan Stange, Edwin Nieuwendijk en Gerard Helling. Laatstgenoemde is ingestapt nadat hij niet meer als trainer 

actief is bij de B-junioren. 

 

A junioren: 

Helaas moesten we ervoor kiezen om de A1 dit seizoen in te schrijven in de 2e klasse. De terugloop van de 

kwaliteiten heeft dit doen besluiten. De A1 stond dit jaar onder leiding van Paul ten Brink met als assistent Robert 

Krans. Dit bleek gedurende het seizoen een succesvol duo wie het team goed heeft doen presteren in de 2e klasse. 

Er is voor gekozen om aanvallend te spelen om de mindere tegenstanders snel onder druk te kunnen zetten. Het 

spelsysteem was dan ook 1-3-4-3 waardoor de doorstroom naar de selectie voor een aantal spelers makkelijker kon 

verlopen. Ook dit jaar werd er meegedaan aan de Primavera Cup voor alle spelers <23. Gezien de jonge selectie en 

de aanvullingen uit de A1 is het niveau tijdens deze wedstrijden sterk geweest.  

Al snel bleek dat de A1 voor geen tegenstander onder hoefde te doen. De indeling bij veel clubs in de regio 

Amsterdam en Almere heeft tot gevolg dat er wat tegenstanders zijn teruggetrokken uit de competitie. Al snel bleek 

dat er in de competitie eigenlijk maar twee sterke tegenstanders waren waarvan verloren kon worden. Na een sterke 

eindspurt heeft KDO een prachtige tweede plek behaald in de ranglijst. En dit nadat de KNVB onterecht minpunten 

heeft toegekend omdat een tegenstander heeft gerommeld met een wedstrijdformulier. Het feest was er niet minder 

om en de A-junioren hebben een goed seizoen mogen draaien. Een wijze les was het wel om niet te snel mee te gaan 

in de wens om lager te gaan voetballen. Een verplaatsing van de zondagcompetitie naar de zaterdag zal een negatief 

gevolg hebben voor de kwaliteit van de poules waarin KDO speelt.  

 

 

B junioren: 

Voor de B-junioren is zoals ook eerder vermeld geen beroep gedaan op Gerard Helling. Er is bewust voor gekozen om 

deze groep met aardige potentie over te dragen aan een externe hoofdtrainer. De Technische Commissie heeft de 

kans gegeven aan Roelof Veldhuizen om zich te bewijzen. Roelof heeft veel ervaring als keeper op een hoog niveau 

en zou de jongens moeten motiveren door te laten groeien naar het gewenste niveau. Helaas kon KDO de B1 niet 

inschrijven in de A-klasse vanwege de verplaatsing in het jaar ervoor. In de 2e klasse zouden ze goed mee moeten 

kunnen draaien en wellicht een greep kunnen doen naar het kampioenschap. Wilco Smits en Ron Vosveld hebben 

Roelof geassisteerd op de zondag bij de B1 

 

De B2 is in de laagste klasse (3e) ingedeeld en zal een relatief moeilijk seizoen moeten gaan draaien. Zeker omdat de 

aantallen eigenlijk te laag zijn om 2 teams volledig zelfstandig te laten spelen.  

In het begin van het seizoen is ervoor gekozen om 16 spelers te selecteren voor de B1 om vervolgens een 3-tal 

spelers terug te plaatsen naar de B2. Dit heeft uiteindelijk te lang geduurd door hele matige communicatie vanuit 

Roelof waardoor een gesprek met de ouders meer duidelijkheid moest brengen. Uiteindelijk zijn er een aantal spelers 

met veel tegenzin teruggeplaatst en is de complete groep gedurende het seizoen getraind door Jan de Boer. Op de 

zondag heeft Hans van Diemen de kar getrokken waarvoor veel waardering is uitgesproken. De B2 heeft uiteindelijk 

een gezellig seizoen gedraaid met een lage eindklassering in zowel de voorjaars- als de najaarscompetitie. 

 

De B1 kon zoals verwacht goed meedraaien in de 2e klasse en heeft veel wedstrijden met grote cijfers gewonnen. Het 

1-3-4-3 systeem heeft het hele seizoen centraal gestaan en hier is de groep zeer positief mee omgegaan. Een klein 
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aantal spelers heeft zich goed gemanifesteerd en hebben zelf mee mogen trainen met de selectie. De groep is 

uiteindelijk zeer overtuigend kampioen geworden. Helaas is de groep qua spel niet gevorderd tot het niveau wat in het 

begin van het seizoen is ingeschat. Het volgende seizoen zal er door veel spelers een stap gemaakt moeten worden. 

Roelof heeft besloten niet meer verder te gaan als trainer. De factor tijd speelde daarbij een grote. 

 

C junioren: 

Dit seizoen heeft Carlo Fritschy het stokje overgenomen van Richard van Dijk. Met de hulp van Paul Hartog voor de 

organisatie en een aantal welwillende ouders was het mogelijk om deze oplossing te bieden.  

In dit seizoen waren er 2 C-elftallen waarbij beide groepen niet de potentie hadden om bovenin mee te draaien. Door 

vooral veel doorgeschoven D-pupillen was de groep erg licht. Beide teams zijn dan ook laag ingeschreven op de hoop 

dat spelplezier de boventoon kon hebben. Al snel bleek dat de C1 in de 3e klasse veel overmacht had. In de winter is 

dan ook besloten deze groep naar de 2e klasse te verplaatsen zodat er wat meer tegendruk gegeven kon worden.  

 

Tijdens de trainingen werd Carlo geassisteerd door Rick Kruit en Rob Klijn. Ook Jan Ruhe was er regelmatig bij 

waardoor de groep voldoende begeleiders had. Door vooral de grote onderlinge verschillen bij de C1 was het redelijk 

moeilijk om het spelniveau te verhogen. Duidelijk was wel dat de groep het gewenste spelsysteem 1-3-4-3 moeizaam 

kon hanteren waardoor dit onvoldoende is toegepast.  

 

De C2 was een sociaal moeilijke groep. Door de discipline en leiding strak te houden zijn er geen noemenswaardige 

incidenten geweest en heeft spelplezier de overhand gehad. 

Er zijn vele uitjes georganiseerd in combinatie met activiteiten waarbij geld voor de groep werd binnengehaald. Zo 

heeft de groep uiteraard weer oliebollen verkocht tijdens oud-en-nieuw en natuurlijk is de plantenactie weer succesvol 

uitgevoerd.  

In ruil voor deze activiteiten is de groep naar Amsterdam geweest met een rondleiding door de Arena en een 

rondvaart over de grachten. Ook is er een zeer compleet kamp georganiseerd naar Heino.  

 

Aad Rekelhof 

Secretaris Junioren  

 

Pupillen meisjes 

Dit seizoen begonnen met 4 teams n.l. MC1, MD1, MD2 7-tal en ME1. 

De MC1 had een redelijke start en speelde de 1e seizoen helft 2e klasse. Met regelmatig voetbal speelde een goede 

competitie met ook enkele overwinningen. Hierdoor eindigde ze op een 6e plaats in de eindstand. De 2e competitie 

werd alles weer opnieuw ingedeeld en speelden ze opnieuw 2e klasse. Wederom met regelmatig spel en 

overwinningen eindigde ze deze ronde op de 3e plaats. Kortom voor deze meiden een lekker seizoen. 

De MD1 speelde voor de meeste meiden voor het eerst op een groot veld in de 1e klasse. Het was dus even wennen 

maar werd goed opgepikt. Het spel was goeden eindigde de 1e seizoen helft op de middenmoot. De 2e helft van het 

seizoen wederom in de 1e klasse en de stijgende lijn werd voortgezet met vele overwinningen en zeer goed 

samenspel. Hierdoor was het tot het eind spannend voor het kampioenschap waar KDO als beste uit de bus kwam en 

dus kampioen werd. Dit seizoen is dus een zeer geslaagd leerjaar geweest. 

Bij de MD2 waren veel nieuwe meiden die voor het eerst gingen voetballen. Er moest  nog veel geleerd worden. 

Ingedeeld in de 1e klasse was dus erg lastig. Met alleen maar nederlagen werd de stemming binnen het team er niet 

minder om. Met een nieuwe indeling kwamen de eerste puntjes binnen en werd het spel steeds beter. Uiteindelijk 

eindigde ze net onder de middenmoot. 
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Net als bij de MD2 kwamen er bij de ME1 ook enkele nieuwe meiden bij. Dit was echt een gezelligheidsteam maar 

wilden ook lekker voetballen. Met 2 keer een 3e plaats in de voor- en najaarscompetitie was dit al met al een geslaagd 

seizoen.    

Met aan het eind van het seizoen nog enkele toernooitjes en als afsluiter het voetbalkamp in België hebben we dus 

een leuk seizoen gedraaid. 

 

Pupillen 

De hoofdtrainers in dit seizoen waren; 

Bij de D Danny Plasmeijer, bij de E Jacob-Jan Immerzeel en bij de F Charl de Jong. 

Dit seizoen gestart met 3 D,5 E en 4 F teams, wat 1 D team meer is als vorig seizoen. 

De invulling voor leiders en trainers is geen probleem geweest, want alle teams zijn gestart met een trainer en leider 

 

D-pupillen 

De D begon met 42 spelers, genoeg voor 3 teams 

In de beker competitie hebben de D1 en D2 leuke wedstrijden gespeeld en geëindigd op een 2e (D1) en een 3e plaats 

(D2) 

In de najaarscompetitie heeft de D1 in de 2e klasse leuk meegedraaid met als gevolg een 6e plaats in de eindstand 

In de voorjaarscompetitie(ook 2e klasse) werd het toch wat te zwaar voor de jongens en eindigde op de 1 na laatste 

plaats. De verwachtingen voor deze jongens(en dame) waren misschien iets te hoog, waardoor ze lager eindigde in de 

competities als dat er misschien gedacht werd. 

De D2 heeft in de najaarscompetitie in de 3e klasse gespeeld wat net even te zwaar voor ze was, ze eindigde op een 

10e plaats. Na de herindeling tijdens de winterstop zijn ze in de 4e klasse ingedeeld, maar ook dit was erg zwaar voor 

ze. Ze eindigde als 5e van de in totaal 6 teams. 

De D3 was het zorgenkindje dit jaar. Ingedeeld in de laagste (4e) klasse wisten we dat dit niet de beste spelers waren, 

maar door teveel mindere spelers in het team te zetten is het gebeurd dat ze bijna alle wedstrijden verloren hebben. 

In de voor en najaarscompetitie zijn ze als laatste geëindigd. Het kon dan ook niet uitblijven dat de ouders begonnen 

te morren. Aan het eind van het seizoen is er afgesproken met de leiders dat er in volgend seizoen een betere 

verdeling zou komen waardoor de stemming bij de ouders weer iets beter werd. 

 

E pupillen 

De E begon met 35 spelers maar binnen een paar weken zaten we op 40 spelers, waardoor we een 5e E team 

konden maken. 

De E1 heeft goed gepresteerd in de bekercompetitie. Met 3 gewonnen wedstrijden zijn door naar de volgende ronde 

gegaan, waar ze helaas verloren van AFC E4. 

De E2 heeft in de bekercompetitie 2 wedstrijden verloren en 1 gewonnen. 

Dit waren leuke wedstrijden voor de 2 teams waarbij gelijk duidelijk werd dat ze mannetje zouden kunnen staan. 

De E1 werd in de 2e klasse ingedeeld en heeft in de najaarscompetitie goed gepresteerd. Met een 4e plaats van de 

13 teams is dit zeker niet slecht. 

In de voorjaars competitie werden ze ietsje zwaarder ingedeeld waardoor het voor de mannen wat pittiger werd. 

Geëindigd op een 4e plaats(van de 6 teams) is dit een leuke competitie voor ze geweest. 

De E2 werd ingedeeld in de 4e klasse en heeft het zowel in het najaar als voorjaar zwaar gehad. 

In het voorjaar geëindigd als 9e van de 12, maar in het voorjaar als laatste geëindigd met 1 wedstrijd gelijk en de rest 

verloren. 
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De E3 heeft in de najaarscompetitie een zware poule gehad, waarin 1 wedstrijd gelijk werd gespeeld en de rest 

verloren. In de voorjaarscompetitie een leukere poule, ook weer in de 3e klasse, waar het klasse verschil stukken 

minder was dan in de najaarscompetitie. Er werden zelfs 4 wedstrijden gewonnen. Helaas toch onderin geëindigd als 

6e van de 8 teams 

De E4 heeft het zwaar gehad in het najaar, maar maakte alles weer goed in het voorjaar. Eindigde ze in de 

najaarscompetitie nog 1 na laatste, in de voorjaarscompetitie waren ze te sterk voor iedereen 

Met 8 gewonnen wedstrijden was dat genoeg om kampioen te worden 

Voorwaar een hele goede prestatie 

Nadat de competitie 2-3  weken oud was, bleek dat de groei bij de E zo groot was, dat we een E5 konden vormen. 

Nadat we de E5 hadden aangemeld bij de KNVB hebben ze in de 7e klasse nog 4 wedstrijden kunnen spelen en 

daarvan 1 gewonnen en 3 verloren. In de voorjaarscompetitie konden ze laten zien wat ze waard waren. Met 4 

gewonnen en 7 verloren wedstrijden is dit nog niet eens zo slecht, gezien het feit dat dit team bestaat uit jongens die 

elkaar voor de competitie nauwelijks kenden 

 

F pupillen 

De trainingsgroep begon met 8 spelers en de F met 29. 

De F1 begon in de beker competitie met 2 nederlagen wat geen schande is tegen twee 1e klassers 

De F1 werd ingedeeld in de 2e klasse 

De najaarscompetitie was erg leuk voor deze mannen, want deze werd afgesloten op een 5e plaats. 

Er deden 13 teams in deze poule mee wat dus zeker geen slecht resultaat is. 

In de voorjaars competitie speelde ze weer in de 2e klasse en kon je merken dat de sterkere teams bij elkaar gezet 

waren, want dit was een stuk zwaarder en werd ook afgesloten met een 5e plaats, alleen deden er nu maar 6 teams 

mee 

De F2 speelde net als de andere F teams niet in de beker competitie mee, want de indeling zou te zwaar worden. 

De F2 heeft zowel in het voorjaar, als in het najaar in de 4e klasse gespeeld. 

In het najaar was het behoorlijk pittig voor de mannen en werd de competitie afgesloten op een 8e plaats(van de 11 

teams) 

De voorjaars competitie was een leuke indeling voor de mannen want hier eindigde ze op een 5e plaats waar er 8 

teams mee deden. 

De F3 speelde in de 5e klasse in het voor en najaar. 

Ondanks dat ze net onder de middenmoot eindigde hebben ze in de juiste klasse gezeten en zijn er zeker voetballend 

niet slechter van geworden. 

De F4 speelde in het voor en najaar in de 7e klasse waar ze zich zeer goed staande hielden. 

In het najaar zijn ze op 2 punten net geen kampioen geworden. Met 57 voor en 13 tegen is dit zeker geen slecht 

resultaat. 

In het voorjaar zijn ze in een iets sterkere competitie terecht gekomen en heb ook daar leuk in mee gedraaid door als 

3e te eindigen. 

De F5 is een groep enthousiaste kinderen die tot de winterstop als trainingsgroep samenspeelde 

In het voorjaar zijn ze als team gaan spelen in de laagste klas. Voor het echte werk waren ze misschien iets te licht 

Geëindigd op de 1 na laatste plek hebben ze toch als team hun stekkie gevonden. 

De trainingsgroep begon met ongeveer 8 man. 

Doordat er meer kinderen bijkwamen en de oudste al aan voetbal toe waren, is er in de winterstop een F5 gekomen. 

Aan het eind van het seizoen waren er 2 kinderen waarvan een stuk 10 weer doorschuiven naar de F in het nieuwe 

seizoen. 
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G-voetbal. 

Bij de start van het seizoen 2010/2011 was het aantal spelers gestegen tot 17 kinderen. Met de leeftijdsgroep die zich 

had aangemeld kon een juniorenteam KDO G1 gevormd worden die zich ging meten met andere G-teams in de 

Friends League. De Friends League is een competitie waarbij de G-voetballers kunnen proefdraaien tegen andere 

verenigingen als opstapje naar de KNVB G-voetbalcompetitie. Er wordt 1x in de maand 2 wedstrijden van 25 minuten 

gespeeld bij een deelnemende vereniging. De resultaten waren wisselend, ook in deze competitie kun je merken dat 

winst of verlies heel dicht bij elkaar ligt. KDO G1 won 2 wedstrijden en verloor 2 wedstrijden. De pupillen hielden zich 

tot de winterstop bezig met trainen voor hun eerste wedstrijd.  

De laatste training van het jaar 2010 op het Noordwijkse strand was een hele happening. Met de AJAX-bus werden we 

heen en terug gebracht van KDO naar het strand. Ook van de uitnodiging om de wedstrijd Telstar-Volendam bij te 

wonen werd gretig gebruik gemaakt.  

De trainingsstaf heeft zich naast Per Stokman, Richard Lek en René Lek versterkt met Mirjam van Doorn, Wendy van 

Diemen en een heleboel dames die op toerbeurt bij de trainingen en wedstrijden de helpende hand toesteken. Miriam 

en Wendy richten zich vooral op het nieuwe pupillenteam  KDO G2 wat na de winterstop ook in de Friends League 

ging spelen. Het nieuwe pupillenteam kon ook aan de competitie mee doen door de groei in spelertjes die daar was 

ontstaan. Tijdens de wedstrijden kun je zien wat een plezier de kinderen beleven. Ze zijn blij dat ze hun eigen team 

hebben. Ook ouders staan regelmatig met verbazing langs de lijn te kijken wat hun zoon of dochter presteert. Dit geeft 

de trainingsstaf de motivatie om hier met plezier hun tijd in te steken. 

De sportieve prestaties in de voorjaarscompetitie van de Friends League waren goed te noemen. KDO G1 won 4 

wedstrijden, speelde 1 x gelijk en verloor 1 wedstrijd. In de eindtoernooien werden de 2e en de 3e plaats behaald en 

de penaltybokaal. KDO G2 won  3 wedstrijden en verloor 3 wedstrijden. Daarnaast werd KDO G2 bij twee toernooien 

winnaar van de 1e plaats. Het aantal leden aan het eind van het seizoen was gestegen naar 25. De behoefte voor 

deze tak van sport is hiermee duidelijk bewezen. 

 

 


