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Samenstelling JC:  

Carolien Laan, Ruud Brinkkemper, Geeske Smit, Margret van Leeuwen, Sander Volgers, 
Arina Bonekamp, Ellen Mantel, Noemi Brouwer 

Inleiding 

Afgelopen seizoen was weer een bijzonder seizoen. Na diverse COVID-maatregelen en 
lockdowns in seizoen 2020-2021 moesten we ook afgelopen seizoen in december weer alle 
trainingen en wedstrijden stil leggen. Eind januari werd de competitie gelukkig hervat, met 
nog wel de nodige, en niet altijd duidelijke, maatregelen zoals 1.5m afstand, Corona 
toegangsbewijs etc. Door snel te schakelen hebben we het seizoen daarna redelijk af 
kunnen maken, hoewel er veel wedstrijden zijn verplaatst of uitgevallen. Enorm veel extra 
werk voor het wedstrijdsecretariaat dus…  

De JC bestond afgelopen seizoen uit Ruud, Arina, Margret, Geeske, Carolien, Ellen, Noemi 
en Sander. Ellen en Noemi hebben zich ontfermd over de CMV jeugd, Carolien het 
wedstrijdsecretariaat en de overige leden hebben ieder 1 of meerdere teams begeleid en 
zaaldiensten gedraaid.  

CMV  

Ondanks de blijvende Corona lockdowns zijn de trainingen van CMV zoveel mogelijk 
doorgegaan. Niveau 1, 2 en 3 trainden 1 x per week onder leiding van Margret van 
Leeuwen, niveau 4 werd getraind door Ruud Bijl en Simone Schouw, en Frank Haring 
trainde CMV 6. Ook het beachvolleybal van CMV was goed bezocht wat door Ruud Bijl en 
Gido Brouwer voor hun rekening werd genomen. Er zijn 2 CMV teams doorgegaan naar de 
C jeugd. Daarnaast stroomden er weer3 teams door naar niveau 6 wat voor aankomend 
seizoen weer een grote groep is. Door Corona zijn er geen toernooien verder georganiseerd. 
De feestcommissie heeft nog wel een aangepast Sinterklaasfeest georganiseerd (de 
Pietendrive), en als afsluitingsfeest werd een leuke middag op het Enkhuizerzand 
georganiseerd met diverse spelletjes, in samenwerking met Moi Spelen. 

Teamindelingen, zaalindelingen, trainers 

Afgelopen seizoen hebben we voor iedere groep goede trainers kunnen vastleggen en 
konden de ABC-teams 2x per week trainen. Het trainingsschema naar wens maken lijkt 
ieder jaar wel lastiger te worden aangezien in Enkhuizen te weinig zaalruimte is. Gelukkig is 
de Sprong nog beschikbaar hoewel dit gebied wel al langere tijd op de planning staat om her 
ontwikkeld te worden. De intentie om de trainersbegeleiding te verbeteren heeft door alle 
Corona-perikelen niet tot het gewenste resultaat geleid en is ook aandachtspunt voor het 
volgende seizoen.  

Stages 

Marck van Leeuwen heeft de stage voor zijn opleiding gedaan bij de CMV en bij MB2.  

Clinics, opleidingstrajecten en talentontwikkeling 

Dit seizoen zijn weer scheidsrechters en spelregel cursussen georganiseerd voor de B 
jeugd, zij gaan de C jeugd fluiten en hebben door deze cursus meer kennis over de 
spelregels en voelen zich zekerder op de stoel.   



Volleybalschool  

Een aantal jeugdleden heeft deelgenomen aan de Enkhuizer volleybalschool. Voor de CMV 
is afgelopen seizoen een regionale training georganiseerd door Volleybalschool West-
Friesland o.l.v. Martin Siregar.  Een groep jeugdspeelsters/spelers uit de CMV heeft hieraan 
meegedaan.  

ABC jeugd 

In de 1e helft van het seizoen is JB1 kampioen geworden, en in de tweede helft werden JA1, 
MB2 en MC2 kampioen en zijn op gepaste wijze in het zonnetje gezet. Kampioenen 
nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie behaalde resultaat! De kampioenen zijn met een 
(enigszins natte) schuitentocht door heel Enkhuizen in het zonnetje (!?) gezet.  

In de aanloop naar het seizoen 2021-2022 is, het uitzonderingen daargelaten, redelijk gelukt 
om voldoende vrijwilligers en trainers te vinden die zich willen inspannen voor de jeugd van 
Madjoe. Er waren relatief weinig opzeggingen bij de teams. Het laten meetrainen van 
talentvolle spe(e) l(st)ers bij hogere teams is dit seizoen goed tot zijn recht gekomen.  

Toernooien 

Ieder seizoen schrijven we van iedere leeftijdscategorie een team in voor het bekertoernooi. 
Afgelopen seizoen heeft MB zelfs de finale gehaald en helaas na een zinderende wedstrijd 
niet gewonnen. Daarnaast hebben we met diverse teams deelgenomen aan het NOJK. 
Wederom door Corona zijn wedstrijddagen verplaatst en kwam het regelmatig voor dat 
(andere) teams niet op kwamen dagen. Maar de deelname is voor alle teams een hele 
goede ervaring geweest waarbij MA zelfs tot de tweede ronde is gekomen. Enkele teams 
hebben ook meegedaan aan het Holland Top toernooi waarvan weer één dag in de Drecht 
georganiseerd. Het was een leuke en goed georganiseerde dag. 

Evenementen  

Er hebben dit jaar geen sponsoractiviteiten plaatsgevonden betreffende de jeugd. Helaas is 
met het verdwijnen van Deen ook de jaarlijkse sponsormuntenactie verdwenen. Om de 
toenemende kosten voor de jeugd de baas te blijven is het noodzakelijk om blijvend via 
acties, sportsponsoring aanvullende financiële middelen te verwerven. Het blijft zaak om via 
creatieve ideeën zo de clubkas financieel gezond te houden. 

Vooruitblik seizoen 2022-2023 

Het nieuwe seizoen is alweer begonnen. We gaan er vanuit dat we voor het eerst sinds 2 
jaar weer een volwaardig seizoen kunnen draaien. Het trainingsschema is met veel moeite 
in elkaar gezet door Arina (haar laatste kunstje voor de JC), ieder team heeft (minimaal) 1 
trainer en de eerste wedstrijden zijn gespeeld. Binnen de JC hebben we afscheid genomen 
van Ruud en Arina die promotie hebben gemaakt naar het Bestuur. Enorm bedankt voor 
jullie inzet de afgelopen jaren voor de JC! Gelukkig hebben we het gapende gat kunnen 
opvullen met zelfs 3 nieuwe leden: Janouk Roossien, Frank Haring en Marjan Volgers. Van 
harte welkom! Daarnaast sponsort BijWoestenburg Accountantskantoor de ABC-leden dit 
seizoen met nieuwe shirts waar we enorm blij mee zijn!  

  



Kengetallen jeugdleden/teams 2022-2023 – totaal 142 kids (vj 150) 

Jongens 4 teams, 36 jongens (vj 4 teams en ong 33 jongens):  

- A-jeugd 1 team (vj 1)  -> 2e helft JA1 kampioen! 
- B-jeugd 2 teams (vj 1) -> 1e helft JB1 kampioen! 
- C-jeugd 1 team (vj 2)  

Meiden 6 teams, 47 meiden (vj 8 teams, ong 55 meiden):  

- A-jeugd 2 teams (vj 2)  
- B-jeugd 2 teams (vj 3) -> 2e helft MB2 kampioen! 
- C-jeugd 2 teams (vj 3) -> 2e helft MC2 kampioen!  

CMV totaal verwacht 59 kids (vj 62):  

- Niveau 1 / 2 : 5 kids (vj 9) 
- Niveau 3 : 10 kids (vj 13) 
- Niveau 4: 8 kids (vj 12) 
- Niveau 6: 36 kids (vj 28)  

 

 


