
Jeugdcommissienieuws 

 

Aan het einde van het vorige seizoen zag het er redelijk rooskleurig uit: we hadden 3 jeugdteams met 

elk een redelijke bezetting.  

Ik kan rustig zeggen dat we als jeugdcommissie wel even met de handen in het haar zaten, toen we 

ineens toch nog 5 afmeldingen om onze oren kregen in het begin van het nieuwe seizoen! Wat nu?! 

 

Met als klap op de vuurpijl een flinke blessure bij een van de 6 overgebleven B-meisjes!  

Gelukkig werd haar plaats vrij vlot ingevuld door een ex-teamlid dat het probleem op eigen initiatief 

oploste en weer kwam volleyballen om haar oude team uit de brand te helpen. Onze complimenten! 

 

De mini’s, die ineens ook een speelster moesten missen, kregen als ‘uit een hoge hoed’ een nieuwe 

aanwinst en kunnen gelukkig ook competitie blijven spelen. Super! 

 

En dan de A-jongens… Van de ‘mogelijk 7’ bleven er ineens maar 4 spelers over! Geen team dus om 

competitie mee te spelen!  

We zijn de verschillende mogelijkheden gaan onderzoeken, want we willen deze jongens uiteraard 

heel graag behouden. Voor de vereniging, maar ook voor het heren/jongens volleybal in het 

algemeen! 

 

We hadden verschillende pijlen op onze boog: 

 

 Ze zouden een seizoen alleen kunnen trainen en af en toe meetrainen en meespelen met 

onze eigen heren en zo geleidelijk ‘instromen’ binnen het herenvolleybal. Een mooie 

mogelijkheid om te blijven volleyballen, maar niet ‘ideaal’, want sporten met 

leeftijdsgenoten, op eigen niveau,  vinden wij erg belangrijk. 

 

 Vanuit Emmen lag er een uitnodiging op initiatief van een groep gerenommeerde volleybal 

trainers/coaches om het jongensvolleybal in de regio Emmen-Hardenberg-Hoogeveen een 

nieuwe boost te geven. Een geweldig initiatief! De kennismakingstraining viel de jongens 

echter wat tegen, dus deze optie viel af. 

 

 
 

 

 

 



 We zochten contact met de TC van Meppel AZ om de mogelijkheid tot een 

samenwerkingsverband te onderzoeken. We hadden namelijk gehoord dat  ook AZ te 

kampen had met een tekort aan jongens: ook bij hen waren er maar 4 spelers over. Wat zou 

er nou mooier zijn dan twee verenigingen die de handen ineen slaan en die jongens aan het 

ballen houden. Met leeftijdsgenoten nog wel! 

 

Na een paar kennismakings trainingen zijn Wijhko en Meppel AZ inderdaad gekomen tot een mooi 

samenwerkingsverband: de jongens blijven lid van hun eigen vereniging, doen de nodige 

‘vrijwilligersklusjes’ voor hun eigen vereniging, maar trainen 2x in de week samen ( 1x in Meppel en 

1x in De Wijk) en spelen samen competitie. 

Bovendien traint er ook nog een nieuwe jongen mee (wrsl uit diezelfde hoge hoed getoverd ;-) als 

zijn zusje bij de mini’s). Qua leeftijd en ervaring verschilt het wel een beetje, maar jeugd leert 

gelukkig snel! Bovendien zitten de andere teamleden ook nog volop in het ontwikkelingsproces van 

wennen aan elkaar en het nieuwe positiespel. 

 

      ------------ 

 

Afgelopen zaterdag was het eerste mini-toernooi van dit seizoen. Gelukkig weer een succes! Er werd 

sportief gespeeld en het was weer een drukte van belang. 

De comm. Toernooizaken had er deze keer een zware dobber aan om de nodige vrijwilligers op de 

been te krijgen, maar met vereende krachten…!  

Fijn dat het gelukt is, maar, en dit geldt voor alle Wijhko-leden, noteer de volgende datum ajb alvast 

in je agenda, zodat je hem vrij kunt houden:  zaterdag 1 april 2017  En dit is geen grapje ;-) 

Als iedereen even een uurtje van zijn of haar tijd beschikbaar houdt, zijn we zo klaar met zo’n 

toernooi en het is nog gezellig ook! 

 

Al met al was het een roerige periode met wat zweetdruppels hier en daar, maar we zijn ontzettend 

blij dat we de jeugd die we nog hebben binnen onze vereniging, samen aan het volleyballen hebben 

kunnen houden! 

 

Tot zover onze update. 

 

We zijn momenteel druk aan het brainstormen over een leuke eindejaars activiteit voor onze jeugd, 

dus mocht iemand nog een leuk idee hebben, dan houden we ons van harte aanbevolen! 

 

Sportieve groeten van de jeugdcommissie,  

Alma, Iris en Otilia 

 

 

 


