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VERLOREN SEIZOEN 2020-2021 DOOR CORONA:
Technisch Beleid:
Helaas heeft de ontwikkeling van onze voetballers het afgelopen seizoen stil gestaan. Onze
jeugdleden hadden nog wel meer mogelijkheden dan de senioren. Zij konden langer in
teamverband door trainen, maar misten aansluitend de competitiewedstrijdjes. Compliment
voor de afdeling wedstrijdzaken, die wekelijks een programma samenstelde met onderlinge
wedstrijden. Voor de senioren was het een dramatisch seizoen. Denk hierbij aan het trainen met
2-tallen en 4-tallen. Voor deze teams zijn aan het eind van het seizoen ook nog onderlinge
wedstrijden georganiseerd.
Ook de sluiting van kleedlokalen en kantine, het spelen zonder publiek werd door alle
geledingen als een groot gemis ervaren.
Gelukkig zijn we het huidige seizoen op een ‘normale’ manier kunnen beginnen en kijken nu
uit naar de competitiewedstrijden!
Een welkome verandering is dat alle pupillen teams (JO8 t/m JO12) twee maal zijn ingepland
in het trainingsschema. Praktisch alle categorieën trainen dan gelijktijdig en worden hierbij
aangestuurd door de Technisch Coördinatoren.
Samenstelling Technische Commissie:
Reeds enkele jaren proberen we voor iedere categorie een Technisch Coördinator aan te stellen.
We zijn dan ook zeer verheugd dat we voor het komend seizoen voor alle categorieën een
Technisch Coördinator hebben aangesteld. Zij zijn verantwoordelijk voor het technisch beleid
en zullen aan de hand van het Technisch Beleidsplan zowel recreatieve als selectie
trainers/begeleiders aansturen.
JVTC cursus:
De in het afgelopen seizoen gestarte interne JVTC cursus heeft vanwege de Corona geen
doorgang kunnen vinden. Deze cursus zal in november opnieuw van start gaan.
Categorie Coördinatoren:
De Categorie Coördinatoren zijn naast de organisatorische zaken rondom de teams ook van
belang voor de samenstelling van de teams. Dit geldt voor zowel de begeleiding als voor de
spelers. Door het doorschuiven van enkele coördinatoren en aanstelling van enkele nieuwe
coördinatoren, is de bezetting wederom compleet.
Interne scouting:
Door het wegvallen van de competitiewedstrijden, vanwege de corona, waren de trainers en
coördinatoren voornamelijk aangewezen op trainingen en onderlinge wedstrijden. Gelukkig
maakte de corona maatregelen het aan het einde van het seizoen nog mogelijk om enkele
selectie activiteiten te organiseren.
Begin juni konden alle 42 junioren en pupillen teams worden gepubliceerd. Onlangs zijn in
september nog 9 Mini Pupillen teams samen gesteld.
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Inmiddels zijn voor het huidige seizoen de richtlijnen met de Technisch Coördinatoren
besproken.
Woensdagmiddag pupillen trainingen:
Op dit moment trainen er op woensdagmiddag 9 pupillenteams; De teams zijn verdeeld in 2
groepen waardoor het mogelijk is om een goede bezetting te krijgen voor wat betreft de
trainers. De 3 ROC studenten en enkele ouders worden hierbij aangestuurd door de Technisch
Coördinator.
Na de winterstop gaan de tweedejaars mini-pupillen deelnemen aan de KNVB competitie. De
eerstejaars mini-pupillen blijven een onderlinge competitie spelen.
Samenwerking en communicatie:
Wanneer we het plezier in het voetballen willen behouden, voor zowel spelers, begeleiders en
commissie/bestuursleden, is hierbij een optimale communicatie van groot belang.
Door de nieuwe website die geheel is gelinkt aan sportlink, wordt alle wedstrijdinformatie
kenbaar gemaakt. Ook op de website worden belangrijke nieuwsberichten geplaatst. Ook wordt
er wekelijks door de Technische Commissie een nieuwsbrief gezonden naar alle trainers,
begeleiders en commissie/bestuursleden.
Ook door het organiseren van bijeenkomsten met Technisch Coördinatoren, Categorie
Coördinatoren, Technische Commissie, Medische Commissie, Interne Scouting en Spelersraad
streven we naar een optimale samenwerking.
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