Van Oude Glorie naar Nieuwe Glorie
(1924 – 2024)
Aflevering 5 (16 maart 2021)

Br. Ferrerius <Motor>
van de Jeugdafdeling

“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”
In aflevering 4 hebben jullie kunnen lezen dat de
oprichting van de jeugdafdeling heel wat voeten
in de aarde had. Maar toen die er eenmaal was
bloeide de jeugdafdeling op tot grote hoogte. We
lazen dat broeder Ferrerius één van de
kartrekkers was. Ik vond in het jaarboek van 19711972 een artikel van zijn hand met bovenstaande
titel. Even vooraf ter info. De Jeugdcommissie
bestond toen uit: Jan de Nijs, voorzitter; Br. Ferrerius, secretaris; Willy Verpalen,
penningmeester; Willy Kramers, 2de secretaris; Fons Seghers, beheerder materiaal.
Hier het artikel van Broeder Ferrerius:
“Gaarne voldoen wij aan het verzoek van de voorzitter van H.V.V.’24, Th. P. Peeters, om U
enige informatie te geven over de activiteiten van de jeugdafdeling, die tot de grootste van
Zeeuws-Vlaanderen gerekend kan worden.
Daar is dan eerst de competitie waaraan H.V.V.’24 meedoet met twee A-junioren teams,
waarvan A1 in de provinciale topklasse speelt. Verder hebben we vier B-teams, vier pupillen
C-teams en twee pupillen D-teams. Iedere zaterdag staan er dus twaalf elftallen van
H.V.V.’24 in het veld, hetgeen voor de commissie heel wat werk meebrengt om alle elftallen
te voorzien van een goede geleider en om alle elftallen bij een uitwedstrijd op de bestemde
terreinen te brengen.
Natuurlijk willen we bij die wedstrijden zo goed mogelijk voor de dag komen en daarom
krijgen alle elftallen één of twee keer op een doordeweekse avond training van één der
jeugdleiders.
De pupillen trainen alleen op woensdagmiddag onder leiding van enkele leiders, bijgestaan
door verschillende junioren.
In de wintermaanden spelen al deze elftallen ook mee in de zaalvoetbalcompetitie in de
sporthal te Hulst.
Na de competitie organiseren wij ieder een groot toernooi voor de A- en B junioren en de
pupillen, waarvoor steeds een grote belangstelling bestaat. Tevens bezoeken we
verschillende toernooien in Zeeland en Noord-Brabant, waar we ieder jaar goede resultaten
bereiken en die bij onze jeugd zeer in de smaak vallen.
Het gehele jaar door houden wij een Sportmancompetitie. Van iedere jongen wordt
bijgehouden hoeveel trainingen hij heeft bezocht. Tevens kan iedereen punten verdienen bij
de te spelen wedstrijden. De Sportmancompetitie wordt afgesloten met een tienkamp
bestaande uit atletiek en technische voetbalnummers en de punten die hierbij gehaald
worden, komen bij het totaal aantal punten dat zij reeds verzameld hebben bij training en
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wedstrijden. Degene die de meeste punten heeft verzameld, wordt winnaar in zijn elftal. Uit
die winnaars wordt dan door de jeugdcommissie de Sportman van het jaar gekozen, die
gehuldigd wordt op de jaarlijkse ouderavond.

In de zomermaanden kunnen alle liefhebbers deelnemen aan een zomerkamp dat door de
N.K.S. (De Nederlandse Katholieke Sportfederatie) wordt georganiseerd. Het afgelopen jaar
hebben we met vijf elftallen aan een zomerkamp deelgenomen, die allen ontzettend veel
plezier hebben gehad.
Tevens organiseren wij voor alle elftallen bijeenkomsten of contactavonden, soms met
instructiefilms, soms met spelletjes. Voor de pupillen is er een St. Nicolaasavond, dit jaar
waarschijnlijk weer in de sporthal.
Om al deze activiteiten te kunnen bekostigen moeten wij bovendien ten dele nog zorgen
voor de nodige financiën. Naast de toelage van H.V.V.’24 en de subsidie van de gemeente,
houden wij ieder jaar ’n loterij en de jeugdlotto, die ieder jaar goed slagen, dankzij de
welwillende deelname van onze medeburgers in Hulst.
Wij hopen door middel van dit stukje U voldoende informatie te hebben gegeven over de
activiteiten van de jeugdafdeling. Als U belangstelling hebt voor de jeugd, komt U dan zelf
eens kijken op zaterdag op het Sportpark en als Uw belangstelling nog verder gaat en U zelfs
actief wilt deelnemen aan dit jeugdwerk, stelt U dan eens in verbinding met iemand van de
jeugdcommissie. Wij kunnen nog veel goede medehelpers gebruiken.”
Br. Ferrerius
Website H.V.V.’24 www.hvv24.nl

Van Oude Glorie naar Nieuwe Glorie
(1924 – 2024)
Erg leuk om te lezen hoe het er toen aan toe ging bij de Jeugdafdeling. En jullie zien wel, ook
toen waren de vrijwilligers (medehelpers) hard nodig om alles draaiende te houden.

De jeugdafdeling seizoen 1997-1998
26 jaar later schreef ik als nieuwe jeugdsecretaris (ook) op verzoek van de kersverse
jeugdvoorzitter Jan Nuts mijn eerste jaarverslag voor de Algemene Ledenvergadering.
Vergelijk beide verslagen maar eens. Lees maar mee in het verslag:
01. Onze jeugdafdeling startte het seizoen ’97-’98 met 14 teams: A1-B1-B2-C1-C2-D1-D2D3-D4-E1-E2-E3-F1-F2. Het aantal jeugdleden was 182.

02. Aan het begin van het seizoen waren er veel problemen rond het B2-team m.b.t.
spelers en kader. Gelukkig zijn die problemen later opgelost en kon het team het
seizoen gewoon uitspelen.
03. Het jeugdbestuur kwam acht keer bij elkaar en het jeugdkader zes keer.
04. De jeugdafdeling organiseerde de volgende activiteiten voor de jeugd:
a. Instuif voor E- en F-pupillen
b. Bowlingavond voor het jeugdkader met aanhang
c. Sinterklaastoernooi voor E- en F-pupillen
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d. Spelregelwedstrijd voor C2 op 19 december. C2 won met een team en mocht
door naar de finale van de regio, maar helaas om organisatorische redenen was
het deelnemen aan deze finale geen haalbare kaart. Hopelijk volgend seizoen
beter!!
e. Kersttoernooi voor de D-pupillen in samenwerking met B-junioren als leider en
een aantal jeugdscheidsrechters
f. Zaalvoetbaltoernooi voor de gehele jeugd tijdens de winterstop

g. Jeugdleidersfeest op 24 januari met als thema: “Gewoon….gewoon”
h. Samen met de evenementencommissie het Carnavalsbal voor D-E- en F-pupillen
met aanhang op 20 februari georganiseerd.
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HVV D1 tegen de “Longfield Tigers” uit Londen. Onze spelers en staf:
Boven: Joost de Bakker, Evert vd Berg, Ruben vd Hoeven, Piet van Looij, Arno vd
Manacker, Domenique de Burger, Roel Mechelinck, Geert-Jan Mechelinck (trainer),
trainer LT, en Rob Kroes (leider).
Zittend: Jorn Knibbeler, Bob Bakkum, Jaimy de Visser, Tim Mechelinck, Bruno de
Schepper en Arno Kroes
i.

Een wedstrijd van D1 tegen de Engelse ploeg de “Longfield Tigers”uit Londen die
op bezoek waren op Walcheren en op de terugweg naar Engeland Hulst
aandeden.
j. Een zwemmiddag voor de D- en E-pupillen in de Driehoek tijdens de Paasvakantie
k. Jeugdtoernooien: 16 mei George Lockefeer toernooi met 48 teams! 23 mei: Bart
Mentzij toernooi met 28 teams en 30 mei: Reynaerttoernooi met 29 teams.
l. Samen met de evenementencommissie een barbecue-avond georganiseerd voor
de A-B- en C-junioren+ jeugdkader. Op deze avond nam de jeugd en het
jeugdkader op gepaste wijze afscheid van twee vertrouwde gezichten in de
kantine nl. Jeanet en Jules
m. Het pupillenweekend met als thema: “Country & Western”. Het hevige onweer
van die dag zullen we licht niet vergeten, maar mocht de pret niet drukken. Het
was een mooie afsluiting van een druk seizoen.
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05. Op sportief gebied waren er de nodige successen geboekt:
a. C1 en B1 werden in hun klasse kampioen. C1 mag in het seizoen ’98-’99
meespelen in de hoofdklasse en B1 in de eerste klasse!
b. In het bekertoernooi haalden C1 en D2 de finale in Sas van Gent. Beiden verloren
wel, maar streden tot de laatste minuut en werden waardige vice-kampioenen.
c. Ondanks dat A1 degradeerde, kon er toch een succesje worden genoteerd. A1
kan namelijk in de hoofdklasse blijven spelen. Een succesvolle briefwisseling met
de KNVB zorgde daarvoor.
d. Alle teams namen deel aan vele toernooien. De een dichtbij huis, een ander ver
weg tot Harderwijk en Almelo toe
06. In het jeugdbestuur namen we afscheid van voorzitter Arnold Schelfhout,
penningmeester Guido de Schrijver en de TC’s Edie de Witter en Martin Voet. Alle
functies zijn momenteel weer bezet!
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Tot slot
De jeugdafdeling bedankt alle trainers, leiders, scheidsrechters, vlaggers, ouders,
bestuursleden en ieder die ook maar een klein steentje heeft bijgedragen dit seizoen,
voor hun inzet en enthousiasme!! We kijken al uit naar het jubileumjaar 1999, waarin
H.V.V.’24 zijn 75-jarig jubileum viert. In samenwerking met alle geledingen binnen
H.V.V.’24 kan dit een onvergetelijk feest worden!
20-11-1998
Jan Knibbeler, jeugdsecretaris

Edje zegt:

“De jeugd van vroeger zijn de
trainers van nu!”
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De Foto Eregalerij
Vandaag in de Eregalerij een foto uit het jaarboek van 1971-1972. Elke vereniging is
afhankelijk van sponsors en reclame advertenties. Uit het jaarboek is dit wel een hele
leuke! Zaken aan het Statieplein. Ken je ze nog?
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