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Het (vlucht)seizoen 2019… 

De voorbereidingen voor het seizoen 2019 zijn in februari gestart. De 

jeugdkampioenschappen en de daarbij behorende puntentelling zijn hetzelfde 

gebleven. Ook de jeugd+ competitie heeft nu een vaste plaats gekregen 

binnen zeeland ’96. Het is fijn om ook deze doelgroep in het zonnetje te kunnen 

zetten. Waarbij we hopen dat we zoveel mogelijk jeugdige mensen kunnen 

behouden voor onze mooie sport. De samenwerking met de 

evenementencommissie is prettig verlopen. Het is fijn, dat we er samen, een 

mooi evenement van kunnen maken. 

  

Verdere verloop van het seizoen: 

Het seizoen 2019 is voor de jeugdcommissie rustig verlopen. Tijdens het seizoen, 

waren er weinig reclames op de uitslagen. Ter herinnering nogmaals het verzoek 

aan de verenigingen om nieuwe jeugd en jeugd+ leden tijdig aan ons door te 

geven. Deze leden moeten wij apart aanmelden bij Compuclub om deel te 

kunnen nemen aan de kampioenschappen.  

 

Gedurende het seizoen kwamen we als commissie twee keer bij elkaar om 

lopende zaken door te nemen en alles voor te bereiden. Daarnaast kwamen 

we als evenementencommissie/jeugdcommissie drie keer bij elkaar om de 

manifestatie voor te bereiden en te evalueren. 

 

Zeeuwse Manifestatie: 

Zaterdag 16 november was er de Zeeuwse Manifestatie in hotel van der Valk in 

Goes. Gedurende het middag en avondprogramma werden jeugd, jeugd+ en 

de senioren gehuldigd. In het programma was een apart gedeelte opgenomen 

voor de jeugd. Hierbij waren zo’n 10 jeugdleden aanwezig. Tijdens dit moment 

hebben we prijzen verloot onder de aanwezige jeugdleden. Ook werden ze in 

de gelegenheid gesteld om een bon van een van onze seniorkampioenen te 

bemachtigen. Nogmaals onze hartelijke dank aan onze bonnen schenkers, 

zonder jullie is dit niet mogelijk. Wij kunnen terugkijken op een gezellig moment 

samen met de jeugd en een gezellige manifestatie voor alle leden.  

 

De jeugd en jeugd+ kampioenen zijn bekend gemaakt via de website en het 

kampioenschapsboekje.  

 

Tot slot…  

Willen we zeker weer een beroep doen op onze jeugdleden; laat komend 

seizoen zeker weer van je horen, dan gaan we er samen iets moois van maken! 

 

Namens de jeugdcommissie, 

 

Karin van Gils-Wielemaker 
 


