Deze Nieuwsbrief is bestemd voor alle trainers, leiders, ouders, spelers van onze vereniging
en overige belangstellenden. Delen met zoveel mogelijk geïnteresseerden dan wel verwijzen
naar de website voor de Nieuwsbrieven (onder het kopje “Jeugd”) wordt gewaardeerd.

Nieuwsbrief 15, 25-8-2022
Inleiding:
De zomervakantie van 2022 nadert zijn einde. Niet getreurd, een dergelijk bericht betekent
elk jaar dat het voetbalseizoen weer van start gaat! Van de ene hemel in de andere.
Wat is de moeite waard om te vermelden in zo’n eerste nieuwbrief van het seizoen?

Programma voor de volgende maanden:
1. Er staan twee ouderavonden/informatieavonden gepland voor 5 en 6 september
(aanvang 19.30 uur in de kantine van VV Gemert). Voor alle belangstellenden geven
wij een inkijkje in het reilen en zeilen van de jeugdafdeling door het seizoen heen.
Daar kan iedereen de vragen stellen die ze graag willen stellen aan de
verantwoordelijken binnen de jeugdafdeling.
2. De interne trainerscursus gaat weer van start op 19 september. Zie verderop voor
meer informatie.
3. De eerste thema-avonden zijn ook weer gepland. We starten met een jaarlijks
terugkerende workshop over de Groeimindset versus de Statische mindset. Elk jaar
weer opnieuw een “eye-opener” voor de aanwezigen. Op 10 en 11 oktober hebt u
twee kansen om deze avond bij te wonen. Meer info later.
4. De eerste kniemetingen door de Fysioclub om het bewegingspatroon van onze
jeugdige sterren vanaf Onder 12 jaar in beeld te brengen staan op 12 september op
het programma. De trainers van alle teams vanaf Onder 12 hebben de eerste
informatie al ontvangen en de toestemmingsverklaring al bij de ouders bezorgd. Bij
het begin van het nieuwe seizoen dienen alle ouders deze verklaring in te vullen, ook
al hebt u dat eerdere jaren al eens een keer gedaan. Zonder toestemming wordt er
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niet gemeten, geldt hier. Overigens zal de tweede kniemeting plaatsvinden op 23
januari.
De Fysioclub zal ook komend seizoen weer minimaal twee workshops verzorgen voor
alle jeugdtrainers. De eerste staat op het programma voor 12 december.
In de loop van het najaar zullen ook weer de biologische leeftijden van spelers van 12
t/m 16 jaar gemeten worden. Voor uitleg en reden kunt u er een vorige Nieuwsbrief
(13) er eens op naslaan: Kind in de groeispurt. De uitkomsten van deze metingen
leveren info op voor de jeugdtrainers over de belastbaarheid per speler.
In het voorjaar hebben we ons kwaliteitscertificaat “Regionale Jeugdopleiding” na
opnieuw een uitgebreid onderzoek door de KNVB en NMC Bright met drie jaar
kunnen verlengen (zie ook Nieuwsbrief 4). De uitreiking door de KNVB zal
voorafgaand aan de wedstrijd van Gemert tegen UDI op 11 september plaatsvinden.
Maar liefst drie jeugdtrainers gaan het komende seizoen de opleiding UEFA-B volgen.
Dit kan wel eens gevolgen hebben voor de trainingsschema’s wanneer de drie
hoofdrolspelers hun opdrachten bij hun eigen of andere teams moeten uitvoeren.
We gaan nu echt werk proberen te maken van de ouder- en spelersraad. Door alle
toestanden rondom Covid is dit uitgesteld maar nu lijkt de tijd rijp om dit van de
grond te krijgen.

Interne cursus Jeugdvoetbal Trainer-Coach in najaar 2022
We starten dit najaar weer bij VV Gemert de cursus Jeugdvoetbal Trainer-Coach. Een cursus
voor vooral beginnende trainers waarin de focus ligt op het verantwoord omgaan met
kinderen in hun voetballeerproces. Zes avonden (van 19.30 uur tot ongeveer 21.30, uiterlijk
22.00 uur) en wat uurtjes thuiswerk is de investering die gevraagd wordt van de cursisten.
Maar bij het voltooien van de cursus heb je ook een stevige basis te pakken!
De cursusavonden zijn de maandagen 19-9, 3-10, 17-10, 7-11, 21-11 en 19-12.
Op sommige avonden zullen we buiten een praktijkopdracht uitvoeren, dan is
trainingskleding dus gewenst, wordt op tijd aangekondigd. Pennen en aantekenpapier
verzorg je zelf.
Thema’s die behandeld worden:
-

Wat voor type trainers zijn er? Wat voor trainer wil je zijn?
Structuur van voetballen, hoe kijken we naar voetbal, hoe leren we voetballen?
Coaching
De bij de club gehanteerde spel-, pedagogische- en didactische principes
De leeftijdskenmerken
Techniek en tactiek
Fysieke begeleiding: van Duvelke naar A-selectie, biologische leeftijd en
geboortemaandeffect
Mentale begeleiding: de groeimindset
De werkgebieden van de trainer: trainingen/wedstrijden/begeleiding
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Voor extra informatie en inschrijven kan men zich wenden tot de cursusleider Toine
Ketelaars, Hoofd Jeugdopleiding VV Gemert. E-mail: hoofdjeugdopleiding@vvgemert.nl of
06-13310318. Inschrijven is mogelijk tot en met 14 september. Maximaal aantal deelnemers:
12.
Mocht de belangstelling groter zijn dan het aantal deelnemers wordt de cursus herhaald in
het voorjaar.

Vacatures in de jeugdafdeling
We zijn naarstig op zoek naar:
-

Trainers en leiders in alle afdelingen (vele handen maken licht werk), specifiek voor
teams in de O19, O14, O13, O12 en O11 categorieën.
Coördinatoren die de grote jeugdafdeling organisatorisch helpen te beheersen. Zie
voor een uitgebreide beschrijving de website.
Wedstrijdsecretaris voor de jeugd, vaak aanwezig op de zaterdagen als
aanspreekpunt betreffende de jeugdwedstrijden. Het indelen, verplaatsen, van
velden en kleedkamers, verzetten van wedstrijden, en inplannen van
oefenwedstrijden kan ook vanuit huis gedaan worden.

Wanneer u al slechts een kleine steek van enthousiasme voelt kunt u voor meer info terecht
bij de teamleider Jeugdzaken (Frans-Joseph van Lierop, jeugdzaken@vvgemert.nl , 0624542773) en Hoofd Jeugdopleiding Toine Ketelaars (hoofdjeugdopleiding@vvgemert.nl, 0613310318)
Wie is het eerste aanspreekpunt voor………………..?
- Organisatorische zaken jeugd: Frans Joseph van Lierop (teamleider Jeugdzaken)
- Organisatorische zaken O17 en O19: Thijs Huvenaars
- Organisatorische zaken O11 t/m O15: vacature (tijdelijk Frans-Joseph van Lierop en
Toine Ketelaars)
- Organisatorische zaken meisjes (en vrouwen): Chantal van de Heuvel
- Organisatorische zaken O8 t/m O10, Mini-F en Duvelkes: vacature en Helma van den
Boomen
- Technische zaken: Toine Ketelaars (Hoofd Jeugdopleiding)
- Technische zaken Onder 12 en jonger: Frank van Boxtel (Technisch jeugdcoördinator
Onder 12)

Wat stond er allemaal in de Nieuwsbrieven (website vvgemert.nl/jeugd) tot
nu toe?
Nieuwsbrief 1: Spelprincipes als basis voor de speelwijze.
Nieuwsbrief 2: Verantwoord omgaan met opgroeiende kinderen.
Nieuwsbrief 3: Spelprincipes bij Paris SG, trainer Thomas Tuchel.
Nieuwsbrief 4: VV Gemert beoordeeld als Regionale jeugdopleiding.
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Nieuwsbrief 5: Jong geselecteerd voor profclubs, voor- en nadelen.
Nieuwsbrief 6: Uitgebreide bibliotheek als hulpmiddel voor trainers, wat hebben we allemaal
ter beschikking bij VV Gemert?
Nieuwsbrief 7: Het trainen van keepers.
Nieuwsbrief 8: Wat doen we op het technische- en begeleidingsvlak allemaal buiten de
wedstrijden en trainingen om? Wisselbeleid en selectiebeleid.
Nieuwsbrief 9: diverse zaken zoals interne trainerscursus, de nieuwe Onder 23 competitie,
programma voor trainers/leiders in het voorjaar van 2020, De Voetbalschool, Joint Forces
(blessurepreventie en biologische leeftijden).
Nieuwsbrief 10: een interview met Aloys Wijnker, de nieuwe manager voetbalbeleid bij de
KNVB. Judo- en bokstrainingen jeugdteams, de voetbalschool, beleid VV Gemert voor
scouting bvo’s.
Nieuwsbrief 11: Ouderraad en spelersraad, veelgestelde vragen en antwoorden, De
Voetbaltovenaars, beleid O12, contactpersonen, spreekuren De Fysioclub
Nieuwsbrief 12: opleidingsmogelijkheden binnen de club, ouder- en spelersraad.
Nieuwsbrief 13: artikel “Kind in de groeispurt”.
Nieuwsbrief 14: blessurepreventie.

Heb je een vraag over het technisch beleid? Wil je iets melden? Wil
je extra informatie, een gesprek over de ontwikkeling van je kind?
Dit alles en nog veel meer kun je kwijt tijdens het vaste “inloopuur”
op donderdag van 19 tot 20 uur in het wedstrijdsecretariaat.
Ben je geblesseerd? Wil je een “second opinion”? Maak gebruik van
het “inloopspreekuur” De Fysioclub (Fitland) op maandag van 20.00
tot 20.50 uur (reserveren nodig) om een screening en een advies te
krijgen. Tweede mogelijkheid: dinsdag in de EHBO-ruimte op het
sportpark tussen 18.30 en 19.00 uur.
Terugkoppeling naar de club wordt automatisch verzorgd.
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