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Wil je voet ballen, doe 
eerst  proef t rain ingen!
Geef je nu op voor een aantal 
proeftrainingen om te kijken of onze 
vereniging bij je past. 

Weet je al dat  zeker dat jij en vv de 
Weide bij elkaar horen, geeft je dan 
als nieuw lid op. 

Ga naar 
www.vvdeweide.nl/ ledenadministratie/   
en geeft je vandaag nog op, we 
nemen dan zo snel mogelijk contact 
met je op.

- De selectieprocedure

- Selectiewedstrijden 
JO08 t/m JO11

- Team uitgelicht: JO13-1

- Onze 
vertouwenspersoon   
Iris Dahler

- Agenda

 Select iebeleid

Het einde van het seizoen staat voor de 
deur en dat betekend dat onze HJO's 
druk in de weer zijn met de selecties 
voor aankomend seizoen. Het streven is 
om alle teams op 8 juni bekend te 
maken. Voordat het zover is  moet er 
nog heel wat gebeuren. 

Jullie krijgen een email waarin precies 
staat wat er wanneer gaat gebeuren.

 Het streven is om ieder kind in het team 
te laten spelen waar het thuis hoort. Dat 
kan in een prestatieteam waar het 
niveau hoog en gelijkwaardig is, of in 
een team waar plezier en vriendschap 
voorop staat. 

Verderop in de nieuwsbrief een 
interview met Bert Elsinga over de 
selectie.

De jeugdcommissie wenst u veel 
leesplezier.
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In de rubriek "Team uitgelicht" dit keer onze 

JO13-1 van trainer Eric Stuivenberg. 

Het elftal begon het seizoen in de hoofdklasse 

met als doel handhaving. Er zijn slechts elf 

vaste spelers en wekelijks worden er twee 

spelers geleend uit de JO12. 

Al na vier weken werd de doelstelling 

bijgesteld, van handhaving naar bovenin 

meedraaien. 

De smalle basis werkte uiteindelijk tegen het 

team en de eerste plaats op de ranglijst 

moest weer worden losgelaten. Met een 

mooie overwinning van 7-0 op FC Meppel 

afgelopen zaterdag staat het team nu stevig 

op de vierde plaats. Een hele mooie prestatie 

van het team.

Team  uit gelicht : JO 13-1

Wees zuinig op uw  en onze spullen

De afgelopen periode zijn er een aantal ballen 
verdwenen uit de ballenkarren  waardoor 
sommige teams moeite hebben om goed te 
kunnen trainen. De club moet de materialen 
weer aanvullen  en daar zijn uiteraard kosten 
aan verbonden. Vandaar onze vriendelijke 
oproep om respectvol met de spullen van een 
ander om te gaan. 

Voorafgaand aan de maandelijkse 
vergadering van de jeugdcommissie 
hebben we een inloopmoment voor 

iedereen met vragen en opmerkingen.  
Het volgende inloopmoment is  

donderdag 16 mei van 19:30 tot 20:00 op 
het wedstrijdsecretariaat.

Het streven is om zoveel mogelijk 
problemen en vragen direct af te 

handelen., dus schroom niet om  bij ons 
binnen te lopen 

In loopspreekuur  

jeugdcom m issie
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Het  select iebeleid

Ber t  Elsinga, één van de t wee HJO's in de 
onderbouw gaat  in op een aant al vragen rond 
het  select iebeleid.

Welke eigenschappen zoek  je 
in onze jeugdspelers?

Binnen de jeugdopleiding van 
vv de Weide  proberen we de 
teams samen te stellen 
waarbij we het belangrijk 
vinden dat kinderen in een 
team spelen die passend is bij 
hun voetbaleigenschappen 
en die uitnodigt zichzelf te 
willen en kunnen 
(door)ontwikkelen op de 
verschillende aspecten van 
voetbal. 

De  aspecten waar wij op 
letten zijn: Technische 
vaardigheden, inzicht, 
persoonlijkheid, snelheid en 
coördinatie. 

Aan de hand van deze 
gegevens proberen we 
iedereen in een team te 
plaatsen dat passend is voor 
zijn of haar niveau.

Bij de jongere 
leeftijdscategorieën wordt 
vooral gelet op de technische 

vaardigheden en naar de 
persoonlijkheid (motivatie en 
beleving). Als de kinderen 
ouder worden komen de 
andere aspecten daarbij. 

Pas in de bovenbouw vloeien 
alle aspecten langzaan 
samen.

De komende 
selectiewedstrijdjes zijn 
slechts een onderdeel van de 
totale procedure, het is maar 
een momentopname. De 
input van trainers is van 
groter belang, die input zou je 
terug moeten zien in de 
wedstrijden.

Hoe zien die wedst r i jden 
eruit ?

We spelen onderlinge 
wedstrijdjes in gemixte 
teams.

In en om de velden zullen een 
aantal mensen de kinderen 
beoordelen . De verwachting 
is dat teams, op een 
uitzondering na, grotendeels 
bij elkaar zullen blijven. Juist 
voor de uitzonderingen 
hebben we besloten geen 
voorselectie te maken maar 
alle kinderen per 
leeftijdscatergorie uit te 
nodigen. 

Voor  de k inderen is dit  een 
spannende per iode. 

Daarom wil ik de ouders ook 
vragen om het niet groter te 
maken dan het is. We willen 
louter kijken of het beeld dat 
we van de kinderen hebben 
klopt en of er wellicht 
kinderen zijn die een niveau 
hoger aankunnen

Hoe belangr i jk  zi jn de 
aankom ende 
select iewedst r i jden in 
verhouding m et  de input  
van de t rainers die het  hele 
seizoen m et  de k inderen 
werken?



                               NIEUWSBRIEF JEUGDAFDELING       nr .2    2019-05 

                                    Deze nieuwsbrief is een uitgave van de jeugdcommissie van v.v. de Weide. 

                                            v.v. de Weide - Elbe 1 - 7908 HB Hoogeveen - ojc@vvdeweide.nl

Wil je deze nieuwsbrief niet ontvangen, stuur dan een mail naar ojc@vvdeweide.nl met opzeggen nieuwsbrief als 
onderwerp.

Ir is Dahler ,

ver t rouwenspersoon

v.v.de Weide

st elt  zichzelf  voor

Beste ouders, verzorgers en leden van v.v. de 
Weide

Mijn naam is Iris Dahler, ik ben moeder van 
drie kinderen . Onze middelste zoon speelt 
sinds twee jaar bij v.v. de Weide. Naast het 
aanmoedigen loop ik zelf graag hard.  Sinds 
veertien jaar ben ik huisarts in 
Noordscheschut waar ik ook mijn eigen 
praktijk heb.

Binnen v.v. de Weide ben ik  als 
vertouwenspersoon het aanspreekpunt voor 
iedereen die te maken heeft met seksuele 
intimidatie of ander grensoverschrijdend 
gedrag. Heb je over deze onderwerpen 

vragen, of wil je hierover praten  of een 
melding doen, dan hoor ik dat graag. 

Ik verzorg de eerste vertrouwelijke opvang bij 
een melding en verwijs indien nodig of 
gewenst door naar instanties die de melder 
verder kunnen ondersteunen.

Ik ben telefonisch bereikbaar na 17:00 uur 
op 06-24768800 of via mail: 
ipdahler@gmail.com

Voor het seizoen 2019-2020 gaan we voor de JO08 t/m JO11 onderlinge selectiewedstrijden 
organiseren. Noteer de volgende data (onder voorbehoud) alvast in je agenda:

JO8 dinsdagavond 14 mei van 18:00 tot 19:00

JO9 donderdagavond 16 mei van 18:00 tot 19:00

JO10 dinsdagavond 21 mei van 18:00 tot 19:00

JO11 donderdagavond 23 mei   18:00 tot 19:00
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Vr ijw il l iger  van de m aand

Erw in van Walsem

Vr ijw il l iger  worden? Dat  kan! We hebben behoef t e aan ent housiast e vr i jw il l igers.

 Van t rainers en leiders t ot  com m unicat ie -en kant inet oppers.  Neem  cont act  op m et  

vr i jw il l igerszaken@vvdeweide.nl of  schiet  iem and van de jeugdcom m issie aan. 

Hoe lang ben je al bet rokken 
bij de club?

Al vanaf mijn jongste zoon 
Silvan is gaan voetballen bij v.v. 
de Weide, dus dat is nu zo'n 
zeven seizoenen. Meteen bij 
aanmelding ben ik toen naar de 
HJO-O, destijds Gert Jan 
Hoekstra en Erik Ariëns toe 
gestapt om aan te geven dat ik 
graag een actieve bijdrage zou 
willen leveren. Erik woonde 
toen bij mij in de straat, dus dat 
was vlot geregeld.

In welke hoedanigheden ben 
je bet rokken bij de club?

De eerste vier seizoenen ben ik 

als trainer actief geweest, 
lekker twee keer per week met 
de kids op het veld staan en op 
zaterdag natuurlijk de 
wedstrijden. In die eerste jaren 
veel samengewerkt met Danny 
Zilverberg en een hoop plezier 
beleeft, heerlijk om te doen.  
De twee voorgaande seizoenen 
was ik leider en dit seizoen ben 
ik trainer/coach van de JO15-3.  
Verder heb ik alle seizoenen de 
nodige wedstrijden gefloten en 
gevlagd. 

Wat  is het  m eest  bijzondere 
dat  je hebt  m eegem aakt  als 
vr i jw il l iger?

Ik herinner me een wedstrijd 
waarbij ik als scheidsrechter 
mijn eigen zoon een penalty 

Je bent  leraar , helpt  dat  in de 
om gang m et  
jeugdvoet ballers?

Ik werk als leerkracht van groep 
8 in het basisonderwijs en 
hiernaast ben ik vakleerkracht 
gymnastiek. Ik heb dus zeker 
iets met kinderen en sport. Een 
goede combinatie om als 
trainer actief te zijn, maar met 
de JO15-3 kom ik voor een 
nieuwe uitdaging te staan. Het 
omgaan met pubers is toch 
weer een vak apart, maar ik 
heb wekelijks veel plezier met 
de mannen. Mijn insteek is dat 
ik er voor het team ben en het 
team er niet voor mij is. Het 
gaat om de jeugdleden en als 
volwassene draag ik graag bij 
om hen plezier te laten beleven 
aan het voetbal.

 tegen gaf. Ten onrechte hoorde 
ik achteraf van ouders die er 
toch beter voor stonden dan ik. 
Dit heeft thuis het nodige stof 
doen opwaaien, maar later 
konden we er samen wel om 
lachen.
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14 mei    JO8 selectiewedstrijden van 18:00 tot 19:00

16 mei    JO9 selectiewedstrijden van 18:00 tot 19:00

16 mei   inloopspreekuur jeugdcommissie van 19:30 tot 20:00

18 mei    Veiling in de kantine

21 mei    JO10 selectiewedstrijden van 18:00 tot 19:00

23 mei    JO11 selectiewedstrijden van 18:00 tot 19:00

22 juni    Huys Talent Cup

26 t/m/ 29 augustus: Teambijeenkomsten

31 augustus: Start seizoen 2019-2020 met de eerste bekerwedstrijden

AGENDA

 

Wij zoeken 
vr i jw il l igers!

Steek je graag de handen uit 
de mouwen en vind je het 
leuk om een bijdrage te 
leveren aan onze vereniging, 
dan komen we graag in 
contact met jou!

Met bijna duizend leden is vv 

de Weide een van de 

grootste sportverenigingen 

in onze gemeente. 

Om al deze, voornamelijk 

kinderen elke week weer te 

kunnen laten trainen en 

wedstrijden laten spelen zijn 

veel enthousiaste 

vrijwilligers nodig. Denk aan 

vrijwilligers voor de kantine 

en de koffiecorner, maar ook 

voor onderhoud, 

schoonmaak, het schrijven 

van stukken voor de website, 

scheidsrechters, vlaggers en 

vele andere taken. 

Dit doen we niet alleen 

omdat het moet, maar ook 

omdat het heel leuk is om 

met andere mensen in 

contact te komen en samen 

plezier te hebben. 

Zonder al die behulpzame 

mensen kan onze mooie 

vereniging niet functioneren. 

Dus wil je wat bij ons komen 

doen stuur dan een mail 

naar ojc@vvdeweide.nl 

 


