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Proef t rain ing op woensdag 3 ju l i

Wij zoeken nieuwe jeugdspelers die bij ons 
willen komen voetballen. Doordat we in elke 
leeftijdcatergorie meerdere teams hebben 

kunnen iedereen goed indelen op een 
niveau dat past bij bij de speler. 

Op woensdag 3 juli is er van 17:00 tot 18:00 
een proeftraining voor kinderen die dit 
kalenderjaar 12 worden of jonger zijn.

Ben je al wat ouder dan kun je ook bij ons 
komen spelen. Stuur dan een email voor 

meer info.

Meld je snel aan voor de proeftraining op 

ojc@vvdeweide.nl 

- Huys Talentcup

- Proeftraining 3 juli!

- Team uitgelicht: JO17-1

- Vrijwilliger van de 
maand: Peter Otten

- Agenda

 Voorwoord
Het seizoen is bijna weer ten einde. Enkele teams spelen 
nog toernooien en een aantal teams starten vanaf 17 juni 
al met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De 
JO17-1 heeft de finale van de nacompetitie gehaald!

Als we terugkijken naar het afgelopen seizoen is het een 
drukke, bewogen, maar ook een mooie tijd geweest. We 
hebben topwedstrijden gespeeld en vreugde en 
teleurstelling gedeeld met uiteindelijk een aantal 
kampioenen in ons midden. 

Inmiddels zijn we alweer enkele maanden bezig met de 
voorbereiding op aankomend seizoen. Hierbij zijn veel 
vrijwilligers betrokken die ik wil bedanken voor hun 
enorme inzet. 

De voorlopige samenstelling van de teams is inmiddels 
bekend gemaakt, voor veel spelers en hun ouders een 
spannend moment. Daarnaast zijn we druk bezig om de 
trainersstaf per team in te vullen. We verwachten 
komend seizoen met vijfendertig jeugdteams te starten. 
Allemaal op hun eigen niveau, waar plezier, ambitie en 
betrokkenheid voorop staat. Voor een aantal teams 
zoeken we nog trainers, dus meld je aan!

In juli is er geen nieuwsbrief, de volgende zal in de 
tweede helft van augustus verschijnen. 

Namens de jeugdcommissie wens ik iedereen een hele 
fijne vakantie en hopelijk tot volgend seizoen langs de 
velden. 

Cor den Hartog
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In de rubriek "Team uitgelicht" dit keer onze 

JO17-1 van trainers Dennis Smit en Dino 

Leepel. 

Het elftal dat een aantal grote talenten in 

de gelederen heeft speelt bijna elk jaar 

om het kampioenschap. Zo ook dit 

seizoen, echter bleek MSC nog iets 

constanter. In de nacompetitie voor 

promotie naar de vierde divisie startte het 

team uitstekend met een zwaarbevochten 

overwinning na verlenging en 

strafschoppen op De Tukkers. De tweede 

wedstrijd tegen Sparta Enschede was ook 

 

weer een spannende  met een eindstand van 
2-1. Op naar de finale van de nacompetitie 
voor een geweldige kroon op het seizoen.

Team  uit gelicht : JO 17-1

Schem a k leding in leveren
15 juni 10:00 -13:00:

O19-1, O19-2, O17-3, O15-4, O15-5 en O13-3

4 juni 19:00 - 21:00:

O17-2, O17-4, O15-3, O10-1, O10-2, O10-3, 
O10-4, O10-5, O8-1, O8-2, O8-3, O8-4 en O8-5

9 juli 19:00 - 21:00:

O12-1, O12-2, O12-3, O12-4, O11-1, O11-2, 
O11-3, O11-4, O9-1, O9-2, O9-3 en O9-4

13 juli 10:00 - 13:00

O17-1, O15-1, O15-2, O13-1, O13-2, MO13-1 
en MO15-1

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

iedereen met vragen en opmerkingen.  
Het volgende inloopmoment is  

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

In loopspreekuur  

jeugdcom m issie

v.v. de Weide juicht nadat het op een 2-0 voorsprong 
komt tegen Sparta Enschede.



                               NIEUWSBRIEF JEUGDAFDELING       nr .3    2019-06 

                                    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.

HOOGEVEEN ? Voet balvereniging v.v. de 

Weide organiseer t  op 22 juni op haar  

spor t com plex de t weede edit ie van de Huys 

Talent  Cup. Op die dag zullen alle Noord en 

Oost  Neder landse t opt alent en van de JO12 

en J010 select ies voor  het  seizoen 2019/2020 

bij elkaar  kom en voor  een voet balt oernooi 

m et  een hoog spor t ief  n iveau. 

Met een schitterend deelnemersveld van BVO 

teams en top amateurteams belooft de Huys 

Talent Cup, na de succesvolle editie van vorig 

jaar, weer een prachtig toernooi te worden. Tot 

het deelnemersveld behoren ? naast clubs als 

v.v. de Weide, v.v. Hoogeveen en HZVV - onder 

andere de jeugdteams van vv Heerenveen, FC 

Groningen, Cambuur Leeuwarden, PEC Zwolle 

en FC Emmen. Er zullen per categorie 16 teams 

strijden om de Huys Talent Cup. Daarnaast zijn 

er tijdens het toernooi voor de spelers diverse 

individuele prijzen te winnen, zoals voor de 

beste keeper en de beste speler van het 

toernooi.

Naast de mogelijkheid om op 22 juni 
interessante voetbalwedstrijden te kijken, biedt 
v.v. de Weide alle familie, supporters en overige 
belangstellenden diverse leuke activiteiten om 
er niet alleen een sportieve, maar zeker ook een 
mooie en gezellige voetbaldag van te maken.

v.v. de Weide 

organiseert de 

Huys Talent Cup



                               NIEUWSBRIEF JEUGDAFDELING       nr .3    2019-06 

                                    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.

Vr ijw il l iger  van de m aand

Pet er  Ot t en

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 ben je vr i jw il l iger  
geworden bij v.v. de Weide.?

In 2017 ben ik 
sectiecoördinator geworden 
ondanks dat ik dat best 
spannend vond op dat 
moment. Ik had geen enkele 
ervaring met voetbal en/of 
clubwerk en had tot dat 
moment alleen als ouder langs 
de kant gestaan.  Toch wilde ik 
mijn verantwoordelijkheid 
nemen en heb ik "ja" gezegd 
toen ik gevraagd werd. 

Wat  houdt  je t aak  als 
sect iecoördinat or  in?

Ik ben het aanspreekpunt en de 
vraagbaak voor leiders van de 
negen teams in de JO9 en JO10 
secties.  Daarnaast ben ik het 

eerste aanspreekpunt voor 
nieuwe leden en zorg ik dat ze 
een welkom krijgen en weten in 
welk team ze komen te spelen 
of kunnen proeftrainen. Vaak in 
overleg met de HJO  en leiders. 
Ook ben ik de brug in de 
informatievoorziening vanuit 
de club naar de teams en vice 
versa. Het is een diverse functie 
en dat maakt het leuk. 

Je st opt  als coördinat or , hoe 
k ijk  je t erug op deze t i jd?

Ik heb de afgelopen twee 
seizoenen veel plezier gehad 
als sectiecoördinator en ik kan 
iedereen aanraden om op 
enige wijze een bijdrage te 
leveren aan het clubwerk. Je 
leert enorm veel over de club 
en de mensen en het vergoot 
automatisch je betrokkenheid. 
Er staat een team enthousiaste 

mensen om je heen om je 
overal doorheen te loodsen. En 
soms moet je ook gewoon even 
durven vragen. 

Ga je nu iet s anders doen bij 
de Weide?

Betrokken zijn bij de club vind 
ik leuk en belangrijk en dat blijf 
ik de komende twee seizoenen 
doen als leider van het team 
waar mijn zoon in speelt en wie 
weet komen er nog andere 
dingen voorbij de komende 
periode.

Ik wens iedereen een fijne 
zomerperiode en een mooie 
vakantie en ik kijk alweer uit 
naar een nieuwe 
voetbalseizoen.

Wij zi jn voor  een aant al 
sect ies (JO17, JO12, JO11 en 
JO10) op zoek  naar  een 
coördinat or . Heb je  int eresse 
st uur  dan een m ail naar  
ojc@vvdeweide.nl



                               NIEUWSBRIEF JEUGDAFDELING       nr .3    2019-06 

                                    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.

17 juni    Start training nieuwe teams 

22 juni    Huys Talent Cup

23 juni    Zomersluiting natuurgrasvelden

30 juni t/m 11 augustus: Sluiting accomodatie

03 juli      Proeftraining t/m 12 jaar van 17:00 - 18:00, aanmelden bij ojc@vvdeweide.nl

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 
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TERUGBLIK 2018-2019
Het seizoen is als een sneltrein gegaan, zo sta je aan het begin en inmiddels zijn de meeste 
teams al klaar, is  de teamindeling voor volgend seizoen al bekend en gaan we bijna massaal 
op vakantie. 

Dit seizoen hebben we deze nieuwsbrief geintroduceerd en wat ook nieuw was is dat we de 
kampioenenteams tijdens de laatste thuiswedstrijd van ons eerste elftal hebben gehuldigd.

Voor aankomend seizoen hebben we een 
aantal vernieuwingen bedacht die we in de 
volgende nieuwsbrief zullen  presenteren. 
Hiervoor hebben we meer vrijwilligers nodig bij 
de jeugdafdeling, dus meld je aan!

Vast staat al wel dat in de week voor de eerste 
bekerwedstrijd alle teams een bijeenkomst 
moeten organiseren waarbij er een aantal 
afspraken zullen worden gemaakt met 
betrekking tot de rolverdeling, gedrag op en 
naast het veld en waar een leider/trainer/ouder 
terecht kan met vragen.

De kampioensteams van v.v. de Weide worden 
door voorzitter Tjeerd de With gehuldigd

Tot slot wilden wij jullie deze actie niet onthouden, De spelers 
van de JO9-4 hebben hun voetbalmoeders tijdens moederdag 
bedankt voor hun inzet voor het team.

Hulde!
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