De aflopen maanden zijn trainers, leiders en coördinatoren druk bezig geweest met de
voorbereiding van het nieuwe seizoen 2016 - 2017. Naast het indelen hebben wij In het
nieuwe seizoen ook te maken met enkele verandering die hieronder worden toegelicht.
De verandering: van de KNVB hebben wij bericht ontvangen dat ingaande het nieuwe
seizoen 2016 - 2017 de aanduiding A- tot en met C-junioren en D- tot en met F-pupillen
verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen de internationaal gebruikelijke aanduidingen
Onder 20 (jaar) tot en met Onder 6 (jaar). Een elftal dat in het vorige seizoen 2015 2016 C-junioren werd genoemd wordt in het nieuwe seizoen JO15 of JO14. De J staat
voor jeugdcompetitie (dus niet de J van jongens), O15 staat voor onder 15 (jaar). Na de
aanduiding JO15 of JO14 volgt het volgnummer, afhankelijk van het aantal teams
binnen de vereniging. Jeugdklassen zijn klassen waarin zowel jongens als meiden
gezamenlijk in een team of als team tegen elkaar kunnen uitkomen. Naast deze
gemengde jeugdcompetities komt er, net als nu, bij een aantal leeftijdsgroepen ook een
specifieke meiden competitie, die wordt aangeduid met een M in plaats van een J.
In onderstaande tabel zijn de nieuwe aanduidingen, de oude aanduidingen en de
geboortejaren overzichtelijk naast elkaar gezet. De peildatum voor het bepalen van je
leeftijd is 31 december van enig jaar.
Aanduiding
JO19
JO18
JO17
JO16
JO15
JO14
JO13
JO12
JO11
JO10
JO9
JO8
JO7
JO6

Oude aanduiding
2e jaars A junioren
1e jaars A junioren
2e jaars B junioren
1e jaars B junioren
2e jaars C junioren
1e jaars C junioren
2e jaars D pupillen
1e jaars D pupillen
2e jaars E pupillen
1e jaars E pupillen
2e jaars F pupillen
1e jaars F pupillen
mini pupillen
mini pupillen

geboortejaar
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

MO19
MO18
MO17
MO16
MO15
MO14
MO13
MO12
MO11

2e jaars A junioren dames
1e jaars A junioren dames
2e jaars B junioren dames
1e jaars B junioren dames
2e jaars C junioren dames
1e jaars C junioren dames
2e jaars D pupillen meisjes
1e jaars D pupillen meisjes
2e jaars E pupillen meisjes

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Bovengenoemde indeling betekent dat de eerstejaars teams worden ingeschreven in de
even competitie en de tweedejaars teams in de oneven competitie. Hiermee wordt voor
iedereen de gelijkwaardigheid vergroot, want de aantrekkelijkheid van de competities
bevordert. Dit betekent wel dat in een eerstejaars competitie niet met tweedejaars
spelers kan worden gespeeld, andersom wel. Indien er een team is met spelers die
eerste- en tweedejaars zijn, dan dient het team ingeschreven worden voor de oneven
competitie. Bij de indeling van de teams heeft het jeugdbestuur hier zoveel mogelijk
rekening mee gehouden.

Trainers/leiders:
De selectie trainers zijn voor het nieuwe seizoen bekend.
Categorie
JO9 & JO8
JO11 & JO10
JO13 & JO12
JO15 & JO14
JO17 & JO16
JO19 & JO18

Hoofdtrainer
John Beelen
Milan Jonker
John Beelen
Fons van Haastrecht
Cas Peperkamp
Patrick Robert

Assistent
vacature
John Beelen
Alex Alonso (ma), Marcel Dekker (wo), Henk Kaandorp (wo)
Vacature
Tom Leering, Brian Tesselaar
Kevin Jadoul

De invulling van de trainers van de overige elftallen wordt binnenkort bekend gemaakt.
Er zijn nog diverse vacatures zijn en we hopen dat ouders zich hiervoor
aanmelden. Heb je hier vragen over, wil je nadere info, neem contact op met de
betreffende coördinator.
Nu wij weten hoe de indeling van de elftallen is voor het nieuwe seizoen 2016 - 2017
zijn de coördinatoren aan de slag gegaan om leiders te vinden. Wij hopen binnenkort de
nieuwe lijst met leiders voor de elftallen te kunnen presenteren.
Begin trainingen:
Doordat het kunstgrasveld pas begin september wordt opgeleverd zal dit invloed hebben
op de start van de trainingen. In de planning staat dat vanaf 15 augustus de velden weer
beschikbaar zijn. Vanaf dat moment kunnen weer trainingen worden gegeven. Voor de
selectie elftallen zullen de trainers de start van de trainingen zelf bekend maken. Voor
de overige teams zal de start van de training op de website worden geplaatst.

Teamindeling.
Omdat het kunstgrasveld begin mei en de grasvelden vanaf 1 juni niet meer gebruikt
mochten worden hebben de selectie trainers te weinig tijd gehad om goed te kunnen
selecteren. Dit zal in de maand augustus plaatsvinden en dat betekent dat er nog
verschuivingen gaan plaatsvinden. Dit blijkt ook uit de voorlopige indeling, er
staan nu meer spelers bij de selectie vermeld dan er uiteindelijk in komen. Indien
er vragen zijn over de indeling kan informatie ingewonnen worden bij de coördinatoren
van de leeftijdsgroep.
Categorie
JO7
JO9 & JO8
JO11 & JO10
JO13 & JO12
JO15 & JO14
JO17 & JO16
JO19 & JO18
Jeugdcoördinator

Coördinator
Sander van Rijnsoever
Sander van Rijnsoever
Bart Dalenberg
Peter Brouwer a.i.
Danny Snijder
Willem Wessel
Willem Wessel
Leo van Meene

Mailadres
Hoofdleider-JO9-JO8-JO7@vvhsv.nl
Hoofdleider-JO9-JO8-JO7@vvhsv.nl
Hoofdleider-JO11-JO10@vvhsv.nl
Hoofdleider-JO13-JO12@vvhsv.nl
Hoofdleider-JO15-JO14@vvhsv.nl
Hoofdleider-JO17-JO16@vvhsv.nl
Hoofdleider-JO19-JO18@vvhsv.nl
jeugdcoordinator@vvhsv.nl

