
Jaarverslag Jeugd Comissie 2016 

 

Het is een goed jaar geweest voor de jeugdafdeling van RWC Ahoy die ook in 2016 weer flink gegroeid 

is. De jeugd van RWC Ahoy staat goed op de kaart! De Jeugd Commissie van 4 actieve leden heeft hier 

in 2016 hard voor en aan gewerkt. Het was een mooi, leuk, druk en ook turbulent jaar wat helaas ook zijn 

keerzijde op de Jeugd Commissie heeft gehad. Ondanks de duidelijke taakverdeling binnen de 

commissie en de vele mooie en leuke behaalde successen kwam er ook een kentering rond de zomer.  

 

Door deze vrijwilligers is heel veel inzet vertoond en heel veel tijd ingezet om: 

 de jeugdafdeling verder te brengen en om tegen zo min mogelijk kosten met (vaak veel te) weinig 

andere helpende handen mooie wedstrijden en evenementen (lunches zondagochtendtrainingen, 

ouderbijeenkomst; Jeugddag Zesdaagse, Gers! Sponsor Ride; Jeugduitje, Tijdritten incl. 

tijdritbord) te organiseren; 

 de Facebookpagina wekelijks te voorzien van wedstrijdverslagen, foto’s en uitslagen van alle 

gereden nationale en interclub wedstrijden; 

 kinderen in de maandelijkse mooie informatieve nieuwsbrief in het zonnetje te zetten; 

 ieder jarig kind een kaartje te sturen op zijn/haar verjaardag namens de vereniging; 

 het aanspreekpunt te zijn richting de jeugdcommissies van andere verenigingen; 

 samen met het bestuur en de trainers verbeteringen voor de jeugdafdeling te realiseren;  

 heel veel nieuwe kinderen en hun ouders op de juiste manier te verwelkomen en kennis te laten 

maken met de wielersport (informatie, warm welkom, het lenen van een fiets, advies over een 

aan te schaffen); 

 contact met de trainers te onderhouden omtrent belangrijke zaken voor de jeugd;  

 te communiceren in de breedste zin des woords  ten gunste van de verdere doorontwikkeling van 

onze jeugdafdeling; 

 etc. etc.  

 

Een hele lijst en héél véél ingezette tijd (oplopend tot 15 uur p.w. p.p.!!) en toch is het blijkbaar nooit 

voldoende of goed genoeg (voor eigenlijk maar een klein deel van de ouders). Er kwam rond de zomer 

veel commentaar en negativiteit richting de commissieleden die het aanspreekpunt waren voor de 

ouders en daarmee vloeide het plezier direct weg. Vrijwillig heel hard werken dat doe je vanuit een 

idealistische intrinsieke motivatie en daar hoef je niet constant schouderkloppen voor te ontvangen, 

immers je vindt het leuk en het hoort ook bij een vereniging. Dat laatste is helaas in deze tijd niet meer 

vanzelfsprekend, verre van dat zelfs. In plaats van met zijn allen enthousiast de handen uit de mouwen 

te steken naar ieders kunnen, is het hoe treurig ook, veelal kijken hoe een kleine groep die handen uit de 

mouwen steekt. En ben je het daar niet mee eens, dan zullen ze het weten ook. Dit heeft de commissie 

voor een groot deel de das om gedaan. Het was geen haalbare kaart meer, de lol was er compleet af. In 

een open gesprek met het bestuur hebben 3 leden aangegeven eind 2016 te stoppen als actief 

commissielid, ieder om een eigen persoonlijke reden naast het feit dat er totaal geen lol meer was. En 

dat is heel erg jammer te noemen. Gelukkig hebben we een nieuwe Jeugdcommissie. Twee vaders, 

Gerard Koot en Jorge da Encarnaçao gaan de uitdaging aan. Jolanda Breekweg blijft de begroting en 

kosten beheren. Willy Visscher en Lydia Maathuis helpen Gerard en Jorge op weg in deze voor hen 

nieuwe wereld. Dit jaar blijven zij achter de schermen helpen om hetgeen bereikt is, te continueren en 

verder uit te breiden. Immers we zijn wél hartstikke trots op wat we bereikt hebben!  

 

En er valt heel veel moois te noemen over onze Jeugd en  

dat gaan we dan ook zeker doen!!! 
 

De jeugd is een volwaardige afdeling binnen de verenging en het wordt bestuurd door het bestuur van de 

vereniging, Technische zaken worden vormgegeven door de TC waarin de trainers van de jeugd 

vertegenwoordigd zijn. De Jeugd Commissie zorgt ervoor dat alle jeugdzaken goed gemanaged worden 

en dat deze binnen de gestelde begroting gerealiseerd worden.  

 

Uiteraard maakt de Commissie samen met de trainers een budget op waarin haar wensen en doelen zijn 

opgenomen. Waarin rekening wordt gehouden met de “fun” factor voor de jeugd en waarin zo nodig 

eigen bijdragen en sponsoring op doelgroep is opgenomen. Samen trekken we RWC Ahoy naar een 

hoger platform waarin doorstroming en talentontwikkeling beter kan worden begeleid en ontwikkeld. 

 
 

 

 

 
 



2016 Jeugdleden 

In 2016 zijn we gestart met 41 jeugdleden. Er kwam gedurende het seizoen een jongen van de 
Pedaalridders categorie 7 over. Er stroomden 10 kinderen vanuit categorie 7 uit naar de nieuwelingen 
jongens en/of naar andere verenigingen en/of kozen voor een andere sport. Uit de andere categorieën 
vertrokken 7 kinderen, waarvan 2 naar een andere vereniging. In 2017 starten we met 48 jeugdrenners. 

Een hele mooie groei! 

 
De verdeling van 2016 was: verdeling 2017: 

Cat 0: 0 kinderen : 1 kind 

Cat.1: 3 kinderen : 5 kinderen  

Cat.2: 6 kinderen : 5 kinderen  

Cat.3: 5 kinderen : 8 kinderen   

Cat.4: 11 kinderen : 6 kinderen  

Cat.5: 3 kinderen : 13 kinderen  

Cat.6: 4 kinderen : 5 kinderen 

Cat.7: 10 kinderen : 5 kinderen 

 
Hierboven een weergave van verschuiving in de categorieën 2017 t.o.v. 2016. Er staan nieuwe 

proeftrainingen gepland. De aanvragen lopen door, dus verdere groei is aannemelijk. Vanuit 2016 16 
nieuwe leden voor 2017.  

 

 

Nederlands Kampioenen 

Salvador Alvarado is in categorie 7 in januari 2016 Nederlands Kampioen Veldrijden geworden. Lauren 
Molengraaf is in categorie 3 in oktober 2016 Nederlands Kampioen Mountainbike geworden.  
 
 

Jeugddag 

Op de laatste zaterdag van de zomervakantie 20 augustus hebben we de jeugd op de fiets meegenomen 
naar Capelle aan den IJssel. Bij één van de jeugdleden achter het huis was een ware zeskamp opgezet 

in het thema circus. Een paar enthousiaste ouders hadden een geweldige stormbaan, popcorn en 
suikerspinnen, frites en gezonde snacks gesponsord. De Jeugdcommissie heeft het spelprogramma 
bedacht en verzorgd en er samen met de trainers voor gezorgd dat de kinderen een topdag hadden! Met 
dank aan de ouders die dit mede mogelijk maakten! 

 

 
Wedstrijden 2016 
 
Voorjaarscompetitie 
De voorjaarscompetitie heeft een beker voor de @ plaats opgeleverd voor het verenigingsklassement.  

 
Ploegentijdrit 
Tijdens de ploegentijdrit bij de Spartaan hebben we de overwinning in categorie 5/6/7 behaald en werden 
we 2

e
 in categorie 2/3/4.   

 

Hans Buijsman toernooi 

In mei hebben we onze nationale jeugdwedstrijd het Hans Buijs toernooi georganiseerd. Dit was de 

laatste NK selectiewedstrijd voor de jongens. En het was met 180 kinderen heel druk. We hadden een 

geweldige eye-catcher. Een cabrio van Cas Lammens waarin de top 3 per categorie mocht meerijden. 

Trainer David reed de bolide. En iedereen was zeer enthousiast!  

 

Clubkampioenschap 

Het clubkampioenschap is in 2016 op dezelfde dag verreden als voor de volwassenen. Het blijft een 

uitdaging om ook bij de jeugd publiek vanuit de vereniging te hebben als er gezamenlijke activiteiten 

zijn. In 2017 kiezen de trainers voor een andere vorm voor de jeugd.  

 

MiniWeg Wedstrijd 

Ook is er een MWW competitie verreden. Deze dag verliep goed.  

 

Arend van ’t Hof memorial 

De Derny koers was een waar spektakel en een hele mooie ervaring voor de deelnemende jeugd.  

 



 
Podiumplaatsen 
 
In 2016 zijn in totaal ruim 200 podiumplaatsen (1 t/m 3) en ruim 100 overige (top10) plaatsen gereden.  

 
Een knappe prestatie van onze jeugd! 

 

 
Mini Cross Competitie 

Dit jaar is er door ons geen Mini Cross Competitie georganiseerd, omdat de Jeugdcommissie op dat 

moment niet meer in functie was. De Pedaalridders hebben wel een wedstrijd bij ons op het parcours 

georganiseerd.  

 

Diversen 

 

Trainers 

 Trainer Richard Visscher heeft in 2015 zijn trainersdiploma 3 gehaald en is sinds 1,5 jaar bezig met 
zijn trainersdiploma 4; 

 Trainer David van Diest heeft in 2016 zijn trainersdiploma 2 behaald;  

 Trainer Willem Batenburg volgt op dit moment zijn trainersdiploma 3; 

 Trainer Michael van der Wolff heeft na het wegseizoen besloten te stoppen met zijn 
trainersschap bij RWC Ahoy. Na heel veel jaren trouwe inzet, was het niet meer te combineren 
met het werk i.c.m. de lange reistijd.  

 
Pedaalridders 

Ook dit jaar hebben de Pedaalridders in de winter met ons meegetraind tijdens het veldseizoen. Er werd 
op zowel dinsdag als donderdag getraind. Ook de start van het wegseizoen doen we samen. Tot 1 april 

trainen de Pedaalridders met ons mee. Ook is er gezamenlijk geluncht na de zondagochtendtrainingen.  

 

RopaRun 

Jolanda van Alphen, moeder van Dante en Carice, heeft in 2016 met de RopaRun meegedaan. Ze is 

met team Gers! van Parijs naar Rotterdam gefietst. Om dit goede doel te steunen, hebben we een 

Sponsor Ride gehouden. Kinderen zochten sponsoren en fietsten zoveel mogelijk rondjes. Met elkaar 

fietsten ze bijna 1.100,- euro bij elkaar! 

 
Communicatie  

Er was een intensieve communicatie met de ouders. Via e-mail, nieuwsbrief en de apps. Om iedereen 

zo goed mogelijk te bereiken. Op Facebook hebben we een belangrijke PR-machine opgestart. Vertellen 

waar je mee bezig bent. De kinderen laten zien. Waar ze fietsten een verslag met foto’s en uitslagen. Bij 

voorkeur vanuit de kinderen en hun ouders zelf.  

 

Jeugddag Zesdaagse 

Tijdens de Zesdaagse op de kinderdag hadden we een fietsparcours en een quiz voor de jongste 
wielerliefhebbers. Dit was een mooi in elkaar gedraaid programma.  

 

Ouderbijeenkomst 

We hadden een mooie bijeenkomst in februari voorbereid samen met de trainers. Ruim van te voren 

aangekondigd en alle ouders uitgenodigd. Helaas kwamen er 5 ouders opdagen. De bijeenkomst is niet 

doorgegaan. 

 

Zondagochtendlunches na de training 

We hadden er 4, slechts de 1
e
 werd goed bezocht. Bij de andere trainingen gingen de kinderen met hun 

ouders naar huis of meldden zich kort voor de training af. Veel voorbereiding en moeite/boodschappen, 

vrij weinig animo. In 2017 1 lunch vanuit RWC Ahoy en 1 vanuit de Pedaalridders.  

 

Tijdritten 

Een keer per 6 weken een georganiseerde tijdrit met een ouder als vrijwilliger achter mylaps. De records 

komen op het tijdritbord in de kantine. De kinderen vinden het prachtig om hier te “hangen”.  

Einde seizoen hebben alle kinderen een fiets-sleutelhanger gekregen met een kaart waarop hun PR van 

dit seizoen op stond.  

 


