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VOORWOORD
Beste speler/speelster, en ter info voor de ouders/verzorgers,
In deze Kick-off nodigen wij je graag uit om het komend seizoen in de Jo.11 van VVSchipluiden
te gaan spelen.
We maken er een leerzaam maar ook zeker een plezierig seizoen van met zijn allen.
Centraal staat het leren om samen doelgericht te spelen.
Het komende seizoen hebben wij ons bij de KNVB voor drie Jo.11 teams ingeschreven.
De hoofdtrainers voor het komend seizoen zijn: Jan-Willem Groenewegen en Thor Hoedemaekers
De trainingen
Op woensdag 19 augustus zijn we gestart met de trainingen.
De trainingen vinden plaats op maandag en woensdag van 18.30 uur tot 19.45 uur.
De kleedkamers zijn: 6,7 en 8.
De indeling van de teams
De teamindelingen worden voor aanvang van de 1e competitiewedstrijden bekend gemaakt door de
hoofdtrainers. De voorbereiding (de trainingen en de bekerwedstrijden) worden gebruikt om tot de
indeling van de teams te komen. De bekerwedstrijden gebruiken wij als oefenwedstrijden.
Informatieavond
Aan het begin van het nieuwe seizoen delen wij graag onze werkwijze met de ouders/verzorgers.
Wij nodigen u graag uit voor de informatieavond op maandag 14 september om 20.00 uur in de
kantine. De informatieavond duurt maximaal één uur. Heel fijn en nuttig als u hierbij aanwezig bent.
Corona:
Hou vooral de site in de gaten voor verdere info hierover!
Vragen?
Neem dan gerust contact op met ons of via de mail met: hoofdopleidingjeugd@vvschipuiden.nl
Met sportieve groet,
Mede namens de Technische Commissie,
Jan-Willem Groenewegen 06 - 204 70 535 &
Thor Hoedemaekers 06 - 415 66 488
Hoofdtrainers Jo.11
VVSchipluiden
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DE JEUGDVOORZITTER SPREEKT

We staan weer te trappelen...
Na een te kort seizoen zonder echt om de prijzen te hebben gespeeld, staan we als V.v. Schipluiden
weer te trappelen om weer te mogen beginnen.
Het één en ander zal anders gaan dan andere seizoenen, maar dat de bal weer gaat rollen, dat is zeker.
Uiteraard hopen we met z’n allen dat we weer een heel seizoen lang kunnen trainen, wedstrijdjes
spelen en plezier maken zonder dat we onderbroken worden door een virus waar we door thuis moeten
blijven.
Er is namelijk voor de meeste van ons maar één virus en dat is het voetbal-virus.
Lekker in het najaarszonnetje, tijdens de koude wintermaanden, en in maart weer in heerlijke
voorjaarsluchten en zeker ook tijdens de 3e helft niets anders dan voetbal.
In de afgelopen weken is er op het complex gezorgd door vele vrijwilligers dat alles er weer bij ligt om
door een ringetje te halen.
Zo heeft het ballenhok een metamorfose ondergaan waar menig BVO jaloers op mag zijn.
De velden liggen er weer prachtig bij, en ons complex is klaar om iedereen met wat aanpassingen te
kunnen ontvangen.
Een grote dank voor al die vrijwilligers die de handen uit de mouwen hebben gestoken, en de
spreekwoordelijke startblokken klaar hebben gezet.
Vrijwilligers zijn er echter nooit genoeg, dus mocht u nog wat tijd over hebben en graag ook iets voor die
mooie club willen doen, dan horen wij dat graag.
Voor nu wensen wij alle (jeugd)spelers, trainers, leiders en vrijwilligers een sportief en gezond seizoen
toe.
En wie weet tot langs de lijn.
Robert Notenboom
Jeugdvoorzitter V.V. Schipluiden
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Jo.11 SEIZOEN 2020 - 2021
Teamindelingen Jo.11 seizoen 2020 - 2021

Jo.11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Janneke
Siem
Owen
Guus
Jack
Diek
Rens
Xavier
Inti
Mels
Stan
Noah
Joey
Tobias
Femke
Sam
Robin
Sieb
Sil
Luuk
Daan
Delano
Thijs
Levy
Jayden
Scott
Jett
Evi
Lotte
Jack
Thijs
Abel

van
van der
van
van den

van den
van den
van den
van der

Dahmeijer
Adrichem
Spek
Loomans
Winden
Berg
Keijzer
Langeveld
Hoedemaekers
Makkus
Groenewegen
Uwland
Kasten
Vink
Toor
Berkhout
Schrijver
Alsemgeest
Berg
Doel
Doel
Doorn
Spek
Notenboom
Bol
Olsthoorn
Hillebrand
Keuken
Robbemond
Hoedemaekers
Voogt
Dijkshoorn
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BEGELEIDING SEIZOEN 2020 - 2021
Trainers
Functie

Naam

E-mailadres

Telefoon

HoofdTrainer Jo.11

Jan-Willem Groenewegen

jwenilze@caiway.nl

06 - 204 70 535

HoofdTrainer Jo.11

Thor Hoedemaekers

hoedemaekers4@msn.com

06 - 415 66 488

Ass. Trainer

Thomas Keijzer

Ass. Trainer

Stefan van den Berg

Ass. Trainer

Jochem Langeveld

Ass. Trainer

Vacant

Interesse om een training te begeleiden? : Laat het even weten
Géén ervaring?: Dit is geen probleem wij zorgen voor ondersteuning!
Neem dan contact op met Rien van Driel 06 - 109 33 597

Leiders
Functie

Naam

Leider Jo.11-1

n.t.b na indeling teams

Leider Jo.11-1

n.t.b. na indeling teams

Leider Jo.11-2

n.t.b. na indeling teams

Leider Jo.11-2

n.t.b. na indeling teams

Leider Jo.11-3

n.t.b. na indeling teams

Leider Jo.11-3

n.t.b. na indeling teams

E-mailadres

Telefoon

Bij voorbaat al interesse?
Laat het de hoofdtrainers weten!

Medische staf
Functie

Naam

Fysiotherapeut
Jeugd(fysio) verzorging

Pedro Olsthoorn (TIM Fysio)
Thom vdr Spek (TIM Fysio)

E-mailadres

Mobiel 06

Via de Hoofdtrainer
Via de Hoofdtrainer

Overige staf
Functie

Hoofd Technische Zaken
Hoofd Opleiding Jeugd
Techn. Coördinator Jo.11
Jeugdvoorzitter
Wedstrijd Coördinator Jeugd

Naam

Peter van Oyen
Rien van Driel
Dirk-Jan Renaud
Robert Notenboom
Hein Kerklaan

E-mailadres
technischezaken@vvschipluiden.nl
hoofdopleidingjeugd@vvschipluiden.nl

dirk-jan_renaud@hotmail.com
voorzitterjeugd@vvschipluiden.nl
wsjeugd@vvschipluiden.nl

Mobiel 06

06 - 549 10 923
06 - 109 335 97
06 - 452 924 28
06 - 426 203 62
06 - 300 366 95
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PROGRAMMA VOORBEREIDING
Datum

Activiteit

Woensdag
Zaterdag
Zondag

19 augustus
22 augustus
23 augustus

1e Training
SPARTA CLINIC

Tijd & bijzonderheden
Week 34
Aanwezig: 18.15 uur, training: 18.30 – 19.45 uur
Geen activiteit
Van 09.45 – 12.15 uur (op basis van inschrijving)

Maandag
Woensdag
Zaterdag

24 augustus
26 augustus
29 augustus

Training
Training
Bekerwedstrijden

Week 35
Aanwezig: 18.15 uur, training: 18.30 – 19.45 uur
idem
n.t.b. (door KNVB, info volgt via de Hoofdtrainer)

6, 7 en 8
idem
n.t.b.

Maandag
Woensdag
Zaterdag

31 augustus
02 september
05 september

Training
Training
Bekerwedstrijden

Week 36
Aanwezig: 18.15 uur, training: 18.30 – 19.45 uur
idem
n.t.b. (door KNVB, info volgt via de hoofdtrainer)

6. 7 en 8
idem
n.t.b.

Maandag
Woensdag
Zaterdag

07 september
09 september
12 september

Training
Training
Bekerwedstrijden

Week 37
Aanwezig: 18.15 uur, training: 18.30 – 19.45 uur
Idem
n.t.b. (door KNVB, info volgt via de hoofdtrainer)

6, 7 en 8
idem
n.t.b.

Maandag
Woensdag
Zaterdag

14 september
16 september
19 september

Training
Training
1e competitiewedstrijd

Week 38
Aanwezig: 18.15 uur, training: 18.30 – 19.45 uur *
Idem
n.t.b. (door KNVB, info volgt via hoofdtrainer)

6, 7 en 8
idem
n.t.b

Maandag

14 september

* Na de training is er een korte informatieavond

Kleedkamers
6, 7 en 8
n.t.b.

Aanvang: 20.00u.
Einde : ± 21.00u.
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WAT AANDACHTSPUNTEN………..
Trainingen:
- De trainingen starten om 18.30 uur. (Zorg dat je dan omgekleed op het veld staat.)
Omkleden in kleedkamer: 6, 7 en 8
- Wij raden aan om na de training op de club te douchen, hou de site in de gaten voor het CoronaProtocol!
- De kleedkamers dienen netjes achter gelaten te worden.
- Afmelden voor een training gaat telefonisch, vroegtijdig, via de Hoofdtrainer: niet via de Whats-App!.
Uiteraard gaan we er van uit dat je normaal gesproken altijd op de training bent.
- Bij een blessure kan er via de hoofdtrainer een afspraak gemaakt worden voor verzorging bij Thom vdr Spek
en/of indien noodzakelijk bij TIM Fysio.

Wedstrijden:
- In de voorbereiding worden de spelers/speelsters voor de wedstrijden benaderd door de trainers, ook wordt er
een lijst met namen opgehangen (alleen in de voorbereiding), met daarop de teamindeling, verzameltijd enz.
Deze hangt in de hal bij de kleedkamers, kijk zelf (als ouders) op de lijst in welk team je zoon of dochter
dan moet spelen! Bij twijfel: neem contact op met de hoofdtrainer
- Afmelden voor wedstrijden gaat telefonisch, vroegtijdig, via de Hoofdtrainer: niet via de Whats-App!.
Hij zal dan in overleg met de leiders, indien nodig, voor aanvulling zorgen.
- Na de wedstrijd “verplicht” douchen met badslippers aan, de kleedkamer wordt netjes achter gelaten!
- Iedere week krijgt een andere speler de wastas met wedstrijdkleding mee.
Bij de eerstvolgende wedstrijd wordt deze weer gewassen meegenomen.
➢ Verdere info over regels e.d. volgt op de informatieavond, woensdag 16 september

Goed om te weten, zie ook op de site:
➢ https://www.vvschipluiden.nl/nieuws/ballenhok-2-0
➢ https://vvschipluiden.nl/clubinfo/trainingsschema-seizoen-2020-2021
➢ https://www.vvschipluiden.nl/content/3-nieuws/20200816-volg-ons-

coronaprotocol/corona-protocol-2020-2021.pdf

VOOR, TIJDENS EN NA DE TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN
GAAN WE RESPECTVOL MET ELKAAR OM.

De vijf vuistregels van vvSchipluiden:
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