Informatie TC jeugdafdeling seizoen 2021-2022

(English translation of this information below)
Inleiding
Het uiterst bewogen corona-beïnvloede voetbalseizoen zit erop. We gaan hopelijk genieten van een
welverdiende vakantie. Na de vakantie gaan we weer verder met waarmee we bezig zijn: spelers met
plezier beter leren voetballen.
De Technische Commissie (TC) vindt dat spelers zich het beste ontwikkelen als zij spelen en trainen
met spelers van vergelijkbaar niveau. En in wedstrijden de weerstand krijgen die past bij hun eigen
kwaliteiten.
Bij de teamindelingen voor komend seizoen gaan we uiterst zorgvuldig te werk. Sinds de intrede van
de coronamaatregelen is de TC, in overleg met o.a. het bestuur en jeugdtrainers, bezig geweest in
hoe we nu verder moeten. Het resultaat daarvan wordt elders op de website bekend gesteld als
VOORLOPIGE indelingen.
Samenstelling technische commissie Jeugd
Harold Tjaden fungeert inmiddels al jaren als Hoofd Opleidingen (HO). Voor het nieuwe seizoen zijn
de volgende Voetbal Technisch Coördinatoren benoemd (VTC’en):
-

Vacant VTC onder 23 en JO19
Gilbert de Zeeuw/Richard Buitenhek (VTC JO17 en JO15)

-

Martin Keus VTC JO13 en tevens Hoofd Opleidingen onderbouw JO7 t/m JO12
Wout Winkel (VTC JO12 en JO11)
Arthur Levert/Pepijn Knoester (VTC JO10 en JO9)
Vacant VTC JO8; mogelijk wordt het VTC-schap JO8 door de (hoofd)trainer(s) JO8 ingevuld.

-

Vacant VTC JO7
Ard Buis (VTC keepers)
Vacant VTC vrouwen/meisjes

Aantal ingeschreven jeugdteams
Bij de KNVB hebben we voor het seizoen 2021-2022 als SVC’08 in totaal 35 jeugdteams ingeschreven:
•
•

JO19
JO17

2 teams
3 teams

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JO15
JO13
JO12
JO11
JO10
JO9
JO8
JO7
MO17
MO13
MO11

3 teams
3 teams
2 teams
2 teams
4 teams
3 teams
3 teams
4 teams
2 teams
2 teams (elftal en achttal)
1 teams

•

MO9

1 team

Trainingsschema .
De bovenbouw (JO13 t/m JO19) traint gewoon op dinsdag en donderdag met uitzondering van
JO17.1 en JO13. Voor álle bovenbouwteams start de training op zaterdag 21 augustus (i.v.m. het
Visserijtoernooi op zaterdag 28 augustus).
De trainingsdagen van de middenbouw (JO11/JO12) en onderbouw (JO7 tot en met JO10) worden –
ongewijzigd – maandag en woensdag; voor alle midden- en onderbouwteams start de training op
maandag 30 augustus.
De ukkies trainen zaterdag en starten zaterdag 4 september.
De keepers trainen op woensdag en starten op woensdag 25 augustus.
De meidenteams trainen op maandag/woensdag of maandag/donderdag en starten allemaal op
maandag 30 augustus.
Raadpleeg verder het VOORLOPIGE (!!) trainingsschema hieronder. Mogelijk kan dit nog wijzigen
i.v.m. clubbrede afstemming binnen SVC08. Als er wijzigingen zijn zal daarover info op de website
verstrekt worden.
De invulling van de techniektrainingen wordt nader uitgewerkt. Alle trainingstijden en veldindelingen
worden ook nog nader uitgewerkt. Het voorlopige schema staat hieronder.
Team / Training

Trainingen
maandag

Trainingen
dinsdag

Trainingen
Woensdag

Trainingen
donderdag

JO19.1

20.00-21.30 uur

20.00-21.30 uur

JO19.2

18.15-19.45 uur

18.15-19.45 uur

JO17.1

19.30-21.00 uur

19.30-21.00 uur

JO17.2/JO17.3

18.30-19.45 uur

18.30-19.45 uur

JO15

18.30-19.45 uur

18.30-19.45 uur

JO13

18.45-19.45 uur

18.45-19.45 uur

JO12

18.00-19.00 uur

18.00-19.00 uur

JO11.1
JO10, JO11 overig en
MO11
JO9/MO9

18.00-19.00 uur

18.00-19.00 uur

17.30-18.30 uur

17.30-18.30 uur

17.00-18.00 uur

17.00-18.00 uur

JO8

17.00-18.00 uur

17.00-18.00 uur

JO7*

17.00-18.00 uur

17.00-18.00 uur

Alle Keepers
MO17/1/MO17.2

18.30-20.00 uur

MO13.1/13.2

18.45-19.45 uur

17.00-20.00 uur
18.30-20.00 uur
18.30-19.30 uur

•

JO7 traint in ieder geval op woensdag; op maandag is er ook een mogelijkheid om te trainen
in overleg met de trainers!!

•

Eventuele wijzigingen volgen via de site of de trainers!!

Visserijtoernooi / bekerwedstrijden / competitie
Visserijtoernooi voor de 1e teams van JO19/JO17/JO15/JO13 op zaterdag 28 augustus
JO 19.1/17.1/13.1 (A-categorie Jeugd/hoofdklasse) spelen 3 bekerwedstrijden en de JO15.1 (1e
klasse)/overige JO13 t/m JO 19-teams (allen B-categorie) 7 bekerwedstrijden, allen te beginnen op
zaterdag 4 september, 5 september en 12 september.
JO7 t/m JO 12 (Pupillen) starten meteen aan de competitie op zaterdag 4 september.
Geen trainingen in schoolvakanties
Komend seizoen wordt er in álle schoolvakanties NIET getraind door onze jeugdteams (betreft de
schoolvakanties van Nederlandse scholen en niet van de internationale scholen) . TC hecht waarde
aan duidelijkheid en deze afspraak voorkomt misverstanden. Ouders en spelers kunnen gerust een
vakantie boeken. Als er van deze regel wordt afgeweken zal dat tijdig bekend gesteld worden.
Trainers/leiders 2021-2022
De lijst met trainers en leiders wordt zo spoedig mogelijk op de site gezet.
Voor alle (overige) informatie: houd de website in de gaten!!!
De Technische Commissie van SVC'08.

SVC Junior / Youth Information for Season 2020-2021

Our rather corona-influence football season is over, and hopefully you will enjoy a well-deserved
holiday. After the holidays, we will continue where we left off, helping players to enjoy and improve
their football.
The Technical Committee (TC) believes that players develop best when they play and train with
players of a similar level, and get the challenge in matches that fits with their own abilities. Since the
introduction of the corona measures, the TC has been considering how we should proceed next
season (in consultation with the board, the youth trainers, and others). The results will be placed on
the website als “ PRELIMINARY” teamcompostions.

Composition of the Junior / Youth Technical Committee
Harold Tjaden is already Head of Education/Training. For the new season, the Junior / Youth TC
consists of the following Football Technical Coordinators (VTCs):
- Vacant VTC under 23 and JO19
- Gilbert de Zeeuw / Richard Buitenhek (VTC JO17 and JO15)
- Martin Keus (VTC JO13) as well as Head of Education JO7 – JO12 supporting Harold
- Wout Winkel (VTC JO12 and JO11)
- Arthur Levert / Pepijn Knoester (VTC JO10 and JO9)
- Vacant VTC JO8 (likely to be covered by the head-trainer(s) JO8 until post is filled)
- Vacant JO7
- Ard Buis (VTC keepers)
- Vacant VTC women / girls
Registered youth teams
At the KNVB we have registered a total of 35 youth teams for the 2021-202 season as SVC'08:
•

JO19

2 teams

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JO17
JO15
JO13
JO12
JO11
JO10
JO9
JO8
JO7
MO17
MO13

3 teams
3 teams
3 teams
2 teams
2 teams
4 teams
3 teams
3 teams
4 teams
2 teams
2 teams (1 team 11 players and 1 team 8 players)

•
•

MO11
MO9

1 teams
1 team

Training schedule
The preliminary schedule is shown in the table below, but may be subject to revision. Please check
the website or liaise with your trainers prior to the initial training to be sure there have been no
changes.
Team / Training

Trainingen
maandag

Trainingen
donderdag

20.00-21.30 uur

20.00-21.30 uur

JO19.2

18.15-19.45 uur

18.15-19.45 uur

19.30-21.00 uur

19.30-21.00 uur

JO17.2/JO17.3

18.30-19.45 uur

18.30-19.45 uur

JO15

18.30-19.45 uur

18.30-19.45 uur

JO13

18.45-19.45 uur

18.45-19.45 uur

JO12

18.00-19.00 uur

18.00-19.00 uur

JO11.1
JO10, JO11 overig en
MO11
JO9/MO9

18.00-19.00 uur

18.00-19.00 uur

17.30-18.30 uur

17.30-18.30 uur

17.00-18.00 uur

17.00-18.00 uur

JO8

17.00-18.00 uur

17.00-18.00 uur

JO7*

17.00-18.00 uur

17.00-18.00 uur

Alle Keepers

•

Trainingen
Woensdag

JO19.1
JO17.1

•
•

Trainingen
dinsdag

MO17/1/MO17.2

18.30-20.00 uur

MO13.1/13.2

18.45-19.45 uur

17.00-20.00 uur
18.30-20.00 uur
18.30-19.30 uur

Ukkies train on Saturday, starting on September 4 Sep.
JO7 trains at least on Wednesday; but there is also an opportunity to train on Mondays in
consultation with the trainers
No training during Den Haag Dutch School Holidays. Any deviation from this will be
communicated in good time. For those with children in International Schools, you can check up
on Den Haag Dutch School Holidays at https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/onderwijs-enstuderen/schoolvakanties.htm (though this needs updating for the coming school year!)

Starting tournaments / (official) matches
JO19-1, JO17-1, JO15-1, JO13-1 begin with the Visserij tournament on Saturday 28nd Aug.
JO19.1, JO17.1 an JO13.1 (A-cat) start with 3 cupgames. JO15.1/all other J13 u/I J)19-teams (all Bcat) start with 7 cupgames. Start games Saturday 4th sept.
JO7-JO12 begin with normal (competition) matches from Saturday 4h Sept.
All other teams begin with Cup matches from Saturday 4th Sept.

Trainers / leaders 2021-2022
The list of trainers and leaders will be posted on the website as soon as possible.

For all (other) information: keep an eye on the website.

The Technical Committee of SVC'08.

