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Senioren 

Afgelopen seizoen waren er 4 herenelftallen en 1 vrouwenelftal ingeschreven bij de KNVB. Daarnaast 

deden twee 35+ mannenteams mee aan de vrijdagavondcompetitie. 

Helaas werd de competitie eind oktober stilgelegd door de regering vanwege de opmars van het 

coronavirus. En uiteindelijk werd in januari de competitie helemaal beëindigd.  

 

Jeugd 

Afgelopen seizoen waren er 16 jeugdteams ingeschreven bij de KNVB. Helaas werd ook de 

jeugdcompetitie eind oktober beëindigd. Vanaf januari had de jeugd te maken met veel opzeggingen 

doordat veel spelers het plezier verloren in het voetbal, door het niet kunnen spelen van wedstrijden 

en alleen maar kunnen trainen. Gelukkig heeft de jeugd op veel zaterdagen nog een activiteit kunnen 

doen zoals 4 tegen 4. In juni hebben veel teams nog competitiewedstrijden kunnen spelen. 

 

De Jeugd Technische Commissie (JTC) was afgelopen seizoen zeer uitgedund. Wij zijn dan ook 

verheugd dat Wilco Slump en Marlies Bijman de JTC komen versterken. Momenteel is de JTC nog op 

zoek naar een voorzitter. 

 

De Jeugd Technische Commissie wil graag alle vrijwilligers bedanken die het mogelijk maken dat de 

jeugd met plezier kan voetballen bij Omlandia. 

 

Zaalvoetbal 

Namens Omlandia deden er afgelopen seizoen 7 zaalteams mee. Net als bij het veldvoetbal is ook de 

competitie voor de zaalteams beëindigd in oktober. Mede hierdoor hebben veel spelers hun 

zaallidmaatschap opgezegd. 

 

Toekomst 

Bij de jeugd merken wij dat er steeds minder vrijwilligers zijn die een team willen trainen of 

begeleiden. Ook onze groep clubscheidsrechters dunt steeds verder uit. Helaas zijn wij niet de enige 

vereniging die hier mee te maken heeft. Dus mocht je iets willen betekenen voor onze jeugd, laat het 

ons dan weten. 

 

Als club moeten wij gaan kijken hoe we het vrijwilligersprobleem kunnen oplossen. Dat wordt de 

grootste uitdaging komende jaren. 

 

Bij de jeugd worden de trainers komend seizoen opgeleid door Train To Score. Vanuit Train To Score 

gaat Oud Omlandiaan Erwin Heerlijn onze jeugdtrainers handvaten geven voor hun trainingen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 
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