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2020 - 2021
6-4-2021

Algemeen
In dit stuk zullen we kort toelichten hoe wij als VTZ de voorbereidingen treffen voor het volgende seizoen, waarbij we specifiek
ingaan op de voorlopige selecties en hoe deze tot stand komen.
Dit seizoen gaan we het iets anders aanpakken dan voorgaande jaren: Om te beginnen zullen alle trainers van jeugdteams (van
onder 7 tot en met onder 19) de spelers/speelsters beoordelen middels een beoordelingsformulier. Deze beoordelingen worden
weer ingeleverd bij VTZ die ze verwerkt in een database*. Vervolgens zullen we kijken welke teams we kunnen samenstellen en met
welke spelers/speelsters. Eerst binnen VTZ en daarna samen met de trainers.
Gelijktijdig zullen we ook evaluatiegesprekken houden met de huidige trainers. Dan kunnen de beoordelingsformulieren worden
besproken, maar ook bespreken we dan welk team een trainer volgend seizoen zou willen trainen. Welke trainer aan een bepaald
team zal worden gekoppeld is uiteindelijk echter aan VTZ.
Doelstelling jeugdtak seizoen 2021-2022
Voor het komende seizoen hebben we de ambitie om met de volgende teams gaan starten:

1 x JO19

1x MO19

2x JO17

1x MO17

2x JO15

1x MO15

2x JO13

1x MO13

2x JO12

2x JO11

1x MO11

2x JO10

2x JO9

2x JO8

2x JO7

Nogmaals, het hierboven genoemde aantal teams is een ambitie en niet gebaseerd op huidige indelingen.
Waarom doen we dit?
-

-

Zo vroeg mogelijk inzicht in de spelersaantallen en potentiële trainers per leeftijdsgroep;
Zodra nieuwe teamindelingen voor komend seizoen bekend zijn, is het mogelijk om met dit team te gaan trainen (mogelijk 1x
per week en met oefenwedstrijden, dit gaan we nog bekijken). Dit resulteert direct in nieuwe uitdagingen & kansen voor zowel
spelers/speelsters als trainers;
Door nu al met elkaar te voetballen krijgen we een betere inschatting in welke klasse een team zou passen;
Indien er meer vrijheden komen is het mogelijk ook met die nieuwe teamindelingen oefenwedstrijden met andere verenigingen
te organiseren;

Verschillende fases
Wij zijn op dit moment bezig de beoordelingsformulieren te verwerken en ook lopen de evaluaties met de huidige trainers. Na deze
week (week 14) zullen we eerst de voorlopige teamindelingen bespreken met de potentiële trainers. Mogelijk dat op basis van deze
gesprekken nog e.e.a. aangepast wordt. Vervolgens zullen we deze nieuwe teamindelingen bekendmaken onder de noemer fase 1.
Fase 1 is bedoeld om als team al te trainen en elkaar te leren kennen en loopt tot het einde van het huidige seizoen.
Daarna zullen we de indelingen nog een keer nalopen en waar mogelijk aanpassen, ook zullen we er dan een inschrijfklasse aan
koppelen. Deze aangepaste voorlopige teamindelingen die we vervolgens bekend zullen maken noemen we fase 2.
Fase 2 zal lopen van einde huidig seizoen tot start van de (beker-)competitie. Ook dan zullen de lijsten nog een keer worden
geëvalueerd en pas dan zullen we de definitieve selecties bekendmaken.
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Tot slot
Zoals u ziet gaan we bij de samenstelling van een team niet over 1 nacht ijs. We willen nogmaals benadrukken dat de
teamindelingen van zowel fase 1 als 2 voorlopige selecties zijn, samengesteld vanuit de kennis, kunde en ervaring van VTZ en de
trainers. Ook is er voldoende ruimte om in een later stadium alsnog bij een ander team ingedeeld te worden. Sterker nog, in een
uitzonderlijk geval gebeurt dat ook nog na de bekendmaking van definitieve selecties, als willen we dit uiteraard zoveel mogelijk
voorkomen. We hopen jullie via deze weg voldoende te hebben geïnformeerd, mochten er onverhoopt nog vragen zijn, neemt u
gerust contact met ons op. Vanwege de huidige omstandigheden is dit op dit moment via email: vtz@emos.nl.
Sportieve groeten van VTZ!
Peter Renkens, Bertus Tonis, Tobias Kingma, Xander Wensing, Marcel Egberink & Hans Venerius
* Mocht u niet willen dat de (summiere) gegevens van uw zoon of dochter in onze database wordt verwerkt kunt u dat ook per email aangeven.
Hieronder ziet u een voorbeeld van een dergelijk beoordelingsformulier.
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