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Merry Christmas
& A Happy New Year!
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Hoe deden de teams het?

De JO8-1 begon na de zomer in klasse 3 en won hier alles met vaak dubbele cijfers.
De tweede periode in klasse 2 werd de weerstand wel beter, maar nog altijd werd alles
gewonnen. 

Het was even spannend of de laatste wedstrijd voor de winterstop door kon gaan.
VV Steenwijk stond op het menu en daar hadden we eerder met 9-4 van gewonnen.
Nu moesten we deze keer wel aantreden zonder onze super spits Kai van der Helm.

Brrr wat was het koud in de vroege ochtend en we waren het enige team wat niet was
afgelast. Thermokleding aan en maar snel van start.
Op het bevroren veld ging VV Steenwijk het beste met de kansen om en keek Vidosa bij
rust tegen een 2-0 achterstand aan. Het zal toch niet… worden we dan toch geen
kampioen? 

De 2e helft toonde Vidosa veerkracht en onze jongens waren sterker in de bittere kou.
Boudewijn schoot knap de 2-1 tegen de touwen en zorgde even later ook voor de 2-2.
Met nog 5min op de klok probeerde Sidney het van afstand met een kanonskogel, bam
2-3.
In de slotseconden tekende Noël de 2-4 aan na een mooie dribbel vanaf de flank schoot
hij knap raak in de verre hoek. 
FEEST!! De jongens vierden het kampioenschap in MacDonalds Steenwijk.

Van links naar rechts: Niels Keizer, Melle van Kerkvoorde, Kai v/d Helm, Jeffry Krol,
Noël Keizer, Boudewijn Hoen, Jos v/d Helm. 
Onderaan: Senn Krol, Jesse Hartman en Noud Dolstra

JO8-1
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JO8-2 is na de herfstvakantie begonnen met wedstrijdjes spelen en dat is super spannend
natuurlijk. Bijna alle kinderen hebben de zwemles afgerond en kunnen nu eindelijk de
groene weide in. 

Woensdag avond lekker trainen, samen met de Jo8-1 en Jo9 deden ze al tijdje, maar een
echte wedstrijd, dat is toch wel wat iedereen het liefst doet. En dit ging eigenlijk gewoon
best goed. Tuurlijk, er zat ook een dikke nederlaag tussen, maar we hebben ook punten
gehaald. En je zag zeker de vooruitgang en ontwikkeling bij alle spelers. En het blijft even
wennen, je eerste wedstrijd, ook met een gevoelstempratuur van -8 graden. Brrrrrr. 
Ook voor alle ouders, opa’s & oma’s en de leiders. Na de winterstop gaan we voor de
eerste overwinningen, hier hebben wij alle vertrouwen in.

Van links naar rechts: Liam, Kees, Emma, Jelte
Onderaan: Ivan, Maurits, Jasmijn en Dani

JO8-2
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Van links naar rechts: Dani, Jesse, Jayden, Lasse, Jesse, Finn, Bauke en Arend-Jan

JO9

Wat is er belangrijker dan winnen? 
Dat is heel veel plezier maken. En dat kunnen de jongens van de jo9.
In weer en wind, de kou trotserend spelen ze elke zaterdag een wedstrijd. Het maakt niet
uit waar we deze wedstrijd spelen, want elke week zijn ze er klaar voor. 
Je ziet dat het elke wedstrijd beter gaat, ruimtes worden gevonden, jongens lopen vrij, er
wordt mooi overgespeeld, gescoord, gezamenlijk gejuicht. Hoe cool is dat! 
En laten we niet vergeten dat we elke week een goede keeper in het doel hebben die
mooie ballen uit het net haalt. En na de wedstrijd sluiten we af met een goede
penaltyreeks waarbij soms de spinnenwebben uit het net getrapt worden. 

Jullie zijn super goed bezig jongens, ga zo door maar heb vooral veel plezier met elkaar!
We zijn ontzettend trots op jullie.
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Thermokleding.
Het is nu echt winter met temperaturen onder nul graden. Voetballen met
thermokleding was normaal de laatste weken en ook de supporters waren dik ingepakt.
De laatste wedstrijd voor de Jo-10 was afgelast i.v.m. het bevroren en gladde veld. Dat
was jammer, want de Jo-10 was de laatste tijd lekker op dreef. 

Slim voetballen.
Na een moeizame start van het nieuwe seizoen na de zomervakantie ( slechts 2 van de
6 wedstrijden weten te winnen) hebben de jongens en de trainers Finn en André er hard
aan gewerkt om beter en vooral nauwkeuriger te gaan voetballen. Met name hetpositie
houden , vrijlopen  en samen spelen daar hebben we de laatste weken veel op getraind.
Slim voetballen …. Ook balletje diep geven langs de lijn en het voorzetten van de bal, zo
hebben de jongens hun spel weten te verbeteren. Dit wierp in de laatste 4 gespeelde
wedstrijden hun vruchten af. Met een 100% inzet en het geoefende spel werden  van de
laatste 4 wedstijden er 3 gewonnen. Vooral de laatst gespeelde wedstrijd tegen
Wolvega was er een om niet te vergeten . Met een  5-4 overwinning werd de eerste helft
van het seizoen naar tevredenheid afgesloten.

Op naar 2023.
Wat de Jo-10 in het komende jaar gaat presteren is nog de vraag. Maar met deze inzet
en het verbeterde spel gaan ze nog ver komen. Gezellig is het sowieso altijd en
voetballend worden ze steeds een stukje beter. Wij van de Jo-10 wensen iedereen fijne
feestdagen en een sportief en gezond 2023.
Jo10 : de voetballers, Freek ,Sara ,Finn en André.

Van links naar rechts: Sara Vergunst, André van der Jagt, Jurgen Flapper, Levi Slot, 
Rowin Molenaar, Niels de Jager, Maikel Bos, Justin van der Jagt, Jinse Brak, Liam Grebe, 
Daan Pereboom. Achteraan , Freek Pereboom

JO10
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De aftrap van een nieuw seizoen na de zomerstop, en dan JO13-1.
Dat betekent op groot veld, spannend dat zeker, maar we gaan ervoor!!! 
Met coaches Arno en Marcel, assistent coach/trainer Mirjam en veel support van ouders,
familie en vriendjes en vriendinnetjes langs de lijn moet het goedkomen.
Vol goede moed stappen de mannen en onze dame het veld op.
Daimy, Jarno, Tim, Yano, Milan, Remco, Jesse, Twan, Raymon, Niam, Logan, Romar en Denise
knallen door de 4e klasse, een verdiende 2e plaats in deze klasse is een supermooi begin
en smaakt naar meer.

De 3e klasse is er 1 met een gouden randje, maar daar is bikkelhard voor geknokt.
Voornamelijk de wedstrijd tegen JO-Drachten was er 1 waar tegenop gezien werd.
Langs de lijn was ook hier de spanning voelbaar, maar met een mooie winst van 0-5
namen ze de punten mee naar Noordwolde.
Helaas niet zo mooi af kunnen sluiten doordat de vorst roet in het eten gooide, de
kampioenswedstrijd kon niet gespeeld worden, tot grote teleurstelling van het hele team.
Maar met 38 doelpunten voor, en 8 doelpunten tegen sluiten onze kampioenen deze klasse
af als KAMPIOEN!!! 
Dit is uiteraard nog wel gevierd met patat en wat lekkers en natuurlijk nog het beruchte
toeter-rondje door het dorp. Op naar het nieuwe seizoen! 

JO13
Bovenste rij van links naar rechts: Twan, Remco, Milan, Romar, Logan, Denise en Jesse
Onderste rij van links naar rechts: Yano, Raymon, Niam, Daimy, Tim en Jarno.
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Jo-14 bestaande uit: Lars, Ids, Rienk, Mano, Marcel, Daan, Mohammed, Nathan, Maresa,
Joep, Sean, Wesley, Danielle & Lasse. 
Wij kijken terug op een mooi seizoen in de 3de klasse. We hebben wedstrijden verloren,
gewonnen en gelijk gespeeld. Er zaten spannende wedstrijden bij. 
De Jo-14 is een heel sportief, respectvol & gedreven team. 
Trainen doen we in weer en wind, maar jammer genoeg kan het door een bevroren of een
te nat veld wel eens niet doorgaan. Net zoals jammer genoeg onze laatste wedstrijd niet
door kon gaan i.v.m. de vorst. 
Wij rusten nu uit, en bereiden ons voor op een nieuw seizoen. 
Wij van de Jo-14 wensen iedereen hele fijne feestdagen en een sportief 2023! 

JO14
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JO15



pagina 09

Wat een leuke eerste seizoenshelft hebben we beleefd met de JO-17. Een super
enthousiaste groep jongens en 1 meissie die altijd willen trainen en een mooie prestatie
willen neer zetten. Op de training wordt altijd vol gas gegeven en is de bereidheid om te
leren en dit in de wedstrijden het geleerde uit te voeren. De eerste fase van de competitie
de 2e klasse Zwaluwen competitie zijn wij als tweede geëindigd. Best netjes echter had er
meer ingezeten. Daar punten laten liggen waar het eigenlijk niet nodig was. De tweede helft
van de herfst competitie 2e klasse fase 2 zijn wij met 1 wedstrijd minder gespeeld op de 5e
plaats geëindigd. Dit had maximaal de 4e plek kunnen worden. Een mooie en
gelijkwaardige competitie waar deze ploeg weer veel geleerd heeft en dat meenemen
naar het voorjaar van 2023. Tot slot hebben we dit jaar met het team nog even een
onderling toernooitje gehouden in Sporthal de Spronk te Vledder met als afsluiting patat en
een broodje hamburger wat werd aangeboden door Ares Santing vader van Lucian en
beheerder van deze sporthal. Het team van de JO-17 wenst u namens al haar spelers,
trainers en begeleiders hele fijne feestdagen, een spetterende jaarwisseling en een
fantastisch 2023 toe.

JO17
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DATUM: 7 & 14 JANUARI 2023

 We kijken erg uit naar het zaalvoetbaltoernooi 2023 voor de J/mO-8 t/m J/mO-13 pupillen 
(in sommige gevallen gemengde teams). Het toernooi is georganiseerd voor en door
diverse voetbalverenigingen uit de Stellingwerven en Vledder. 

Evenals vorig jaren zullen we ook dit jaar weer proberen om dit inmiddels traditioneel
evenement tot een succes te brengen. Het samenbrengen van alle teams, zalen,
scheidsrechters en vrijwilligers is een enorme puzzel. De puzzel past soms net, en dat kan
als consequentie hebben dat enkele teams vroeg uit bed moeten of iets langer moeten
wachten. Ons belangrijkste doel is echter spelplezier en wij denken dat ons dat gelukt is met
het programma zoals dat nu voor u ligt. 
Vanwege de start van de buiten competitie vanaf 21 januari zal deze jaargang alleen
gespeeld worden op 
7 en 14 januari. Elk team zal 1 dag in actie gaan komen tegen alle tegenstanders in de poule. 
Wij willen wel speciaal uw aandacht richten op de spelregels. 
We wensen alle deelnemers, leiders, scheidsrechters en alle vrijwilligers een leuk, sportief
toernooi toe. 

Namens alle organiserende verenigingen 

Het programmaboekje is verstuurd naar alle leiders, zijn er vragen m.b.t tijden, locatie
etc. informeer bij de leider van je team!

 

Vergeet je zaal-
schoenen & scheen-
beschermers niet!



BINGO

GROTE
CLUBACTIE

Met ruim 50 deelnemers!!
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Bingo verbreekt het decibel record in de kantine
50 kinderen, super enthousiast en allemaal de
focus op 1 ding: Winnen van zoveel mogelijk van
die prachtige prijzen. Dankzij de Vidosa
activiteiten commissie hebben wij een prachtige
bingo middag gehad met ruim 50 deelnemers.
Tuurlijk was het even slikken als die mooie prijs
naar iemand anders ging, maar uiteindelijk
gingen alle kids met rode wangen en veel
tevredenheid naar huis. Het was even spannend,
maar toch ook fijn. Maar zoals bij elke wedstrijd
kan er maar 1 winnaar zijn. Tot volgend jaar!

Met veel enthousiasme (bij de 1 iets meer als
bij de ander) hebben alle leden van Vidosa
onder bezielende leiding van Baukje zich
ingespannen om zoveel mogelijk loten te
verkopen. Wij hebben hier een fantastisch
bedrag mee binnen gehaald van €2.539,68.
Voor Vidosa zijn dit zeer mooie en
belangrijke inkomsten. Wij willen iedereen
dan ook zeer bedanken voor zijn inzet. Onze
topverkoper was Senn Krol met maar liefst
135 loten heeft hij hiermee een mooie Vidosa
tas gewonnen. Heel veel plezier met de tas
Senn!! 

Afgelopen 23 november is er tijdens
de ledenvergadering van de
moedervereniging gesproken over
de volgende stappen in het fusie
proces van de senioren elftallen.
Hierop is bij alle verenigingen
commitment gegeven om de
volgende stappen te zetten, het
oprichten van een tijdelijk
fusiebestuur. Doelstelling is om eind
maart met een definitief voorstel te
komen en dit voor te leggen aan de
leden. Vanzelfsprekend krijgen alle
ouders t.z.t hierover meer informatie.

VIDOSA FUSIE 
SENIOREN



Jos van der Helm en Niels Keizer zijn na de zomer gestart met de opleiding
Pupillentrainer van de KNVB. Jos, Niels en Jeffry trainen de pupillen JO8-1, JO8-2 en
de JO9 op woensdagmiddag op het trainingsveld van Olyphia.

De cursus is door beide heren deze maand afgerond en op 12 december konden ze
het diploma in ontvangst nemen. Helaas kon Jos niet aanwezig zijn bij deze
plechtigheid, want hij zat ingesneeuwd in Londen.

De KNVB Academie gaat ervan uit dat je leert door te doen; voetballen leer je door te
voetballen en training geven leer je door training te geven. De persoonlijke
ontwikkeling staat hierin centraal. Daarnaast worden deelnemers ondersteund door
de docent, de digitale leeromgeving, andere deelnemers en diverse materialen.

Tijdens de opleiding krijg je verschillende opdrachten die jou helpen bij het
ontwikkelen van jouw vaardigheden als trainer-coach. De opleiding bestaat verder
uit twee delen: een opleidingsdeel en een ervaringsdeel.
Het opleidingsdeel bestaat uit zes bijeenkomsten verspreid over een periode van 12
tot 14 weken. Een bijeenkomst vindt plaats in de avond en duurt 3 uur. Tijdens deze
bijeenkomsten zijn de deelnemers bezig met het geven van trainingen en het
coachen van wedstrijden. Deze praktijk wordt afgewisseld met uitleg, veel interactie
en inhoudelijke verdieping over deze onderwerpen. Het ervaringsdeel bestaat uit het
trainen en coachen van jouw eigen pupillenteam. Tijdens dit ervaringsgedeelte
worden opdrachten uitgevoerd en kunnen de tips die de deelnemers hebben
gekregen tijdens de bijeenkomsten in de praktijk worden gebracht.

KNVB ACADEMIE
Diploma pupillentrainer behaald
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FRED AAN ZET
Zomaar een momentje van trainer Fred
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Fred traint op woensdagmiddag de kabouters in Olderberkoop.
Tevens is Fred regelmatig aanwezig bij de wedstrijden van de O8-O9
teams. Hieronder lees je wat Fred onlangs heeft waargenomen:

Linkspoten doen het ook goed op de
ViDoSa velden : eerder al Niels en Maikel

die in oudere teams spelen, nu Boudewijn
(rechts op de foto) die hier een sportief

gebaar maakt om tegenstander
Heerenveen voor de wedstrijd te

bedanken. Vinje't gek dat je dan een
linkerhand krijgt toegestoken ? ... van een
geboren linkspoot, die nu hard traint om
tweebenig te worden ..... of is Boudewijn

dat al, tweebenig aan de bal ?

Geen Kerstverhaal : maar bij deze foto
mocht ik Noël wel uitleggen, hoe het

verhaal van "David en Goliath" ook weer
inhield, dat wie kleiner is (David) en
minder 'kracht' in huis heeft, toch
slimmer en sneller kan zijn om die

kanjers van Donkerbroek (Goliath) de
bal te ontfutselen. 

'Futsibal Futsibal' hier gaat er David met
bal en al foetsie mee heen.



PROGRAMMA
2e seizoenshelft bij SV Olyphia
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Alle wedstrijden tot de winterstop zijn gespeeld op de velden van Sport Vereent en
Oosterstreek. Dit is uitstekend verlopen. Vanuit het bestuur is gekeken naar de
mogelijkheden om na de winterstop alle wedstrijden op 1 locatie (Olyphia) te
spelen. Reden hiervoor is dat wij hopen meer binding en dynamiek te creëren
tussen de verschillende Vidosa teams op de zaterdag. Er zijn meerdere
wedstrijden, je kan andere teams zien spelen en de ouders kunnen nog even
gezellig een kop koffie drinken. Daarnaast kunnen wij makkelijker vrijwilligers
(scheidsrechters/kantine) inzetten. Dit voorstel is afgestemd met de Technische
Commissie en alle leiders. Vanzelfsprekend is er ook impact, namelijk dat er
kleedkamers gedeeld moeten worden en er meer verspreid over de dag
gevoetbald gaat worden. Dit is een pilot die wij komend half jaar gaan testen en
aan het eind van het seizoen gaan evalueren. Hebben jullie verbeterpunten? Geef
het aan ons door. Programma is als volgt:


