
JEUGD SEIZOEN 2008-2009

Ook onze jeugd blikt terug naar het seizoen 2008-2009.

De start van het voetbalseizoen viel dit seizoen op 16 september 2008. Voor dit tijdstip waren 
de trainingen en de bekerwedstrijden al begonnen. De hele maand augustus waren er 
doordeweekse (oefen)wedstrijden.
Aan het einde van seizoen 2007-2008 werd voor elke groep een hoofdtrainer gevonden. Het 
bleek dat een week voor de start van de trainingen de hoofdtrainer van de A niet kwam.
Met vrijwillige trainers heeft ons A-team de start toch nog kunnen maken. Zij zijn het hele jaar 
als leiders werkzaam geweest en verdienen een groot compliment. Ook nadat er een trainer 
was, zijn zij als leiders altijd betrokken gebleven.
Een zwarte wolk was de situatie Arnoud. Zonder hier al te veel bij stil te blijven staan heeft dit 
het bestuur en vooral Ben Steeman en Ton de Bok veel tijd en aandacht gekost, naast de 
andere ook veel aandacht vragende situaties (accommodaties en lopende zaken).
Na afspraak over afscheid nemen van Arnoud bleef ons A-team en onze zondag 2 weer zonder 
trainer zitten. Hier is adequaat op ingesprongen en ook hier is met behulp van weer John, Wim 
en Ton een oplossing gevonden. Vanaf januari is alles rustig gebleven rond de A-groep.

Als we terugkijken naar dit seizoen zien wij steeds meer betrokkenheid van ouders bij de teams. 
Men wil zich steeds meer laten gelden en dat stellen wij zeer op prijs, maar als er echt 
problemen zijn vergeet dan niet dat er op maandagavond een speciaal uur is gecreëerd van 
zeven tot acht, een zogenaamd inloopuur, waar ouders, leiders, coaches en trainers altijd langs 
kunnen komen om hun zegje te doen. Wij vinden vaak direct een oplossing voor de problemen 
en gaan altijd uit elkaar met een oplossing of een nieuwe afspraak. Als er zaken moeten worden 
behandeld die meer aandacht nodig hebben kan dit op afspraak in het uur erna.

Onze groei in de lagere teams werkt nog steeds door in de druk op de hogere teams. We 
hebben weinig uitschrijvingen en daardoor nemen de teams in de bovenste regionen toe. Met 
zijn allen en met de hulp van Geel-Wit is dit afgelopen jaar weer gelukt. En ook volgend jaar zal 
dit weer moeten. De afspraken met Geel-Wit hierover voor volgend seizoen worden alweer 
gemaakt.

Op een door velen bezochte gezellige afsluitdag hebben we de balans opgemaakt over het 
seizoen 2008-2009. De kampioenen werden gefeliciteerd en kregen een kampioensdiploma. 
Ook dit jaar hadden we twee Alli’s te verdelen. De zilveren Alli is naar Carlo van der Laan 
gegaan. Carlo was (is) een vrijwillige trainer op de gehele woensdagmiddag. Hij kon 
zijn dienstrooster als treinmachinist altijd zo beïnvloeden, dat hij op alle woensdagmiddagen 
vrij was. Soms ruilde hij zijn dienst met een collega. 
Daarnaast heeft hij een groot verantwoordelijkheidsgevoel t.a.v. de materialen. Een zeer positief 
mens.
De gouden Alli is dit jaar naar Rein Schene gegaan. Rein is als secretaris van de jeugd en lid 
van het bestuur aan het eind van vorig seizoen gestopt. Als dank voor zijn bijdrage en hopend 
dat het hier niet bij blijft hebben we besloten aan hem de gouden Alli toe te kennen. Voor beide 
Alli-winnaars geldt: jullie hebben hem echt verdiend en wij hopen jullie nog lang te behouden 
voor Alliance.

Ook het seizoen 2008-2009 heeft de nodige kampioenen opgeleverd. De meeste, zo niet allen, 
hebben we al zien staan in het Haarlems Dagblad. Leuke actie trouwens.
Het waren bij de E-groep de najaarskampioenen E5, E10 en bij de D-groep ons succesvol 
meidenteam MD1 (2x) en onze MC1. Gefeliciteerd allemaal!!

Ook de andere teams hebben allemaal goed gepresteerd en aan het einde van dit seizoen, wat 
voorbij is gevlogen, kunnen we de volgende teams als kampioen noteren:
In de E-groep: E3, E4 en E6; in de D-groep onze D1 met een geweldige prestatie die mede 
door trainers, leiders en spelers samen is bereikt. Op doelpuntengemiddelde is het 



kampioenschap aan de neus van de C2 voorbij gegaan. Toch is deze prestatie een 
kampioenschap waard.
Bij de F- en de E-pupillen heeft Aad Branderhorst met volle overgave gewerkt om de teams met 
eigen trainers het voetbalplezier bij te brengen. Het was in het begin even wennen, maar nu 
heeft dit al zijn vruchten afgeworpen en schept het volste vertrouwen voor de toekomst. Klasse, 
Aad!! Onze E1 kwam dit seizoen voor het eerst uit in de hoofdklasse. Onder de bezielende 
leiding van Willem draaide de E1 in de top van deze klasse mee en eindigden het seizoen op 
een eervolle 2e plaats. 

Bij de D-groep heeft Arny met zijn D1 het kampioenschap behaald over het seizoen 2008-2009.
Mannen van harte gefeliciteerd. Hier ligt voor volgend jaar een uitdaging om met de dan 
gevormde D1 in een klasse hoger het resultaat te evenaren.
Een speciaal dank je wel voor Arny die jullie naar dit kampioenschap heeft geleid is op zijn 
plaats.
Alle andere teams hebben ook lekker kunnen voetballen. Daarbij gaat de dank uit naar alle 
trainers, leiders en niet te vergeten de coördinator onze Rob.
Als je zag hoe de barbecue verliep en dat dit samen met de meisjes werd gedaan dan wordt je 
Alliancehart hier warm van. Ze weten aan te geven wat er bij Alliance wordt verwacht van de 
voetballers en trainers en leiders n.l. naast de prestaties op het veld ook ontspanning en sociale 
contacten die de “extra’s” binnen de vereniging toevoegen.

De C-groep onder leiding van Ed en Hubert hebben een goed seizoen gedraaid. De spanning 
voor de C2 was te snijden aan het einde van het seizoen en men stond aan het einde van het 
seizoen nog bovenaan in de ranglijst met een lager doelpuntengemiddelde. Hubert heeft in dit 
seizoen voor het eerst kennis gemaakt met Alliance en het is hem goed bevallen en ook wij 
hebben aan Hubert een trainer met hart en ziel voor Alliance.
Ook de trainers voor de C3 (Hans Heilig) en de trainers voor de C4 (Laurens en Wesley) 
hartelijk bedankt voor jullie inzet. Vooral Laurens wil ik hier even voor het voetlicht halen. Hij 
voetbalt zelf bij een hoger Allianceteam en heeft met niet aflatende inzet gezorgd dat de C4 kon 
trainen en ook op zaterdag was hij er altijd. Ook de MD1 kon altijd op Laurens rekenen en dit 
jaar traint en coacht hij onze meisjes MC1. 
De B-groep onder leiding van Frans had een moeilijk jaar. Zeker voor onze B1, die net iets te 
kort kwam in de 1e klasse. Onze B2 had eerst nog geen trainer maar bijna direct heeft Ron 
Valent zich opgeworpen om dit team onder zijn hoede te nemen. Ook hier merk je dat Alliance 
meer betekent dan alleen voetbal. Uit de verhalen blijkt dat jongens elkaar buiten voetbal om 
ook vaak ontmoeten.
Ron heeft zich afgelopen seizoen ook als coördinator het vuur uit de sloffen gelopen om de 
“kleine” groep steeds weer met twee teams te laten voetballen.
 
Accommodatie
Vorig jaar schreef ik hier:
“We hopen allemaal dat aan het begin van het seizoen 2009-2010 er een extra half veld bij 
gekomen is naast een kunstgrasveld.”

Ook afgelopen jaar hebben de lijnentrekkers met behulp van stagiaires de lijnen elk weekend op 
de velden gekregen. Zeker de laatste weken was dit een niet te onderschatten klus, daar op 
zand de lijnen niet houden. We zijn echt toe aan een nieuwe accommodatie. Maar als het goed 
is begint men in januari 2010 met de bouw van ons nieuwe paviljoen. Wel zal hiervoor de kleine 
parkeerplaats naast ons oude clubhuis niet meer beschikbaar zijn. 
De start van het seizoen 2010-2011 zal een gouden start worden. Nieuwe accommodatie en 
nieuwe velden met nieuwe verlichting!!!!
Alle mensen die hier inspanningen voor verricht hebben: hartelijk dank!!! 

Scheidsrechters
Onder de bezielende leiding van de scheidsrechterscoördinator Ronald Möring heeft bijna elk 
team een scheidsrechter gehad. Zelfs op zondag zorgde, als hij niet zelf floot, Ronald voor 
scheidsrechters. Daar waar het niet lukte pakte een van de ouders/leiders zelf de fluit en zonder 
morren werd er dan gefloten. Ook hier een dank je wel naar alle vrijwilligers. 



Wedstrijdsecretaris bij de jeugd
Achter de schermen heeft Sandor Blanckenburg de touwtjes voor de wedstrijdindelingen strak 
in handen. Het is een heidens karwei. Sandor heeft hulp nodig om alles in orde te krijgen. Wie 
zich geroepen voelt kan contact met hem opnemen. Inmiddels heeft Maria Baticon zich 
aangemeld en heeft ze al kunnen ervaren wat het wedstrijdsecretariaat allemaal inhoudt. Er zijn 
dit seizoen meer boetes door de KNVB opgelegd ivm niet opkomen dagen. Dit komt 
hoofdzakelijk door geplande voetbalweekenden in schoolvakanties en in het nieuwe seizoen 
gaan we hier nog meer aandacht aan besteden. Dit kost per wedstrijd toch al gauw 30 tot 40 
euro. Vooraf aangeven of je team compleet is en wel of niet kan voetballen, helpt hier bij. 
Het totaalbedrag van deze boetes loopt al gauw in de honderden euro’s.

Communicatie
De jeugdcommissie tracht zo open mogelijk met alle trainers, coaches, leiders en ouders te 
praten. Dit is lang niet overal goed gelukt. Wel zijn onze coördinatoren goed in actie geweest 
om per groep regelmatig bij elkaar te komen.
Op zaterdag is er altijd wel iemand van de jeugdcommissie aanwezig om mee te praten of om 
problemen mee te bespreken.
Op maandagavond heeft Ton de Bok, onze technisch jeugdcoördinator een vast uurtje 
ingevoerd van 19:00 tot 20:00 uur waarop iedereen met vragen, problemen en 
meningsverschillen bij hem terecht kan. Steeds meer mensen weten hem te vinden. Voor 
zwaardere diepgaande problemen kan op deze avond na 20:00 een afspraak worden gemaakt.
Een vertegenwoordiger van de jeugdcie zal dan ook aanwezig zijn.

Technisch jeugdcoördinatorschap en trainers
Onze technisch jeugdcoördinator Ton de Bok heeft deze taak serieus opgepakt. Hij heeft bijna 
alle andere taken neergelegd en wil zich volledig concentreren op het technisch jeugd- 
coördinatorschap. Hij wil dit graag ook volgend jaar doen en dit versterken door naast zich Aad 
Branderhorst aan te stellen als technisch verantwoordelijke.

Ook een groot dankjewel naar alle vrijwillige trainers die met veel plezier gewerkt hebben om 
ieder team te laten training. Zonder jullie bestaan we niet!!!!
Ook volgend jaar is er weer plaats voor vele vrijwillige trainers. Meld je aan bij Ton de Bok!!!

Ontwikkelingen rond meisjesvoetbal
Bij Alliance’22 heeft het meisjesvoetbal speciale aandacht. Wij maken ruimte om deze groep 
ook lekker te kunnen laten voetballen. We hebben Paul Schaart bereid gevonden om het 
coördinatorschap op zich te nemen en ook om het vrouwenvoetbal te vertegenwoordigen in het 
bestuur..
Voor volgend jaar staan er naast een damesteam voor elke groep ook een of meerdere 
meisjesteams.
Met 5 á 6 meisjesteams zijn we bijna de grootste vereniging in de omtrek.

Hoe nu verder?
Volgend seizoen gaan we met 10 F-teams, 10 E-teams, 6 D-teams, 4 C-teams, 4 B-teams, 1 A-
team (op zondag) en 1 ME-zevental, 1 MD-elftal, 1 MC-elftal en 1 MB-elftal de competitie in. 
Helaas komt dit jaar geen meisjes A-team. Het totaal is weer meer geworden van 37 teams 
naar 39 teams. Even ruw weg tellen betekent dit een groep van zo’n kleine 500 jeugdvoetballers 
en daarbij nog minimaal 80 mini’s op ons kleine complex aan het sporten zijn.
U zult wel zeggen: kan dit allemaal wel. Ons antwoord hierop is: nou, eigenlijk niet. We spelen 
op zaterdag vast drie of vier wedstrijden bij Geel-Wit. Op ons eigen terrein zou dit niet kunnen.
Op dit moment hebben we al aanmeldingen voor 80 mini’s. En het blijft maar doorgaan.
Er wordt in het nieuwe seizoen een andere manier van begeleiden van de hoofdtrainers gestart. 
Hierbij wordt extra aandacht gegeven aan de trainingen voor de lagere teams. Ook zij dienen de 
aandacht te krijgen die ze nodig hebben en waar zij recht op hebben.



We moeten voorzichtiger te worden met de uitbreiding van onze teams. Het is niet anders. We 
zullen onze handenvol hebben om deze hoeveelheid teams allemaal lekker te kunnen laten 
voetballen.
Uiteraard staat voorop om de kinderen zoveel mogelijk met plezier te laten trainen en spelen. 
Onze secretaris Brenda heeft dit jaar een niet aflatende steun gegeven aan de leden van de 
jeugdcommissie en namens ons allen: Dank je wel, Brenda!
De jeugdcommissie heeft nieuwe mensen nodig. Hans blijft dit jaar als voorzitter, maar heeft te 
kennen gegeven aan het einde van seizoen 2009-2010 te zullen stoppen.
Redenen genoeg om een dringend beroep op u allen te doen. Denk eens na wat u kunt 
betekenen voor Alliance’22; we zitten om vrijwilligers te springen.

Dank aan al onze vrijwilligers die zich dit jaar zonder uitzondering hebben ingezet voor onze 
vereniging. Ook seizoen 2009-2010 wordt een zwaar seizoen zeker met de start van de 
nieuwbouw moeten er heel wat fysieke hobbels genomen worden, maar we zien dan wel 
resultaat.
Allemaal heel veel sterkte hiermee.

Hans Homburg (voorzitter jeugdcie)


