
Beste leden,

Het jaar 2023 is inmiddels aangebroken. Het seizoen 22/23 zijn we weer gestart met het drie fase voetbal. De

eerste twee zitten er inmiddels op en voordat we het weten start de 3e fase alweer.

Het fijne hier aan is dat de jongens en meiden 3 maal per seizoen op nieuw worden ingedeeld gelang de uitslagen

en stand in het klassement. Zodoende wordt er beter geanticipeerd op de kennis en kunde van de spelers. De

resulteert in gelijkwaardigere wedstrijden op een zelfde niveau met meer spel plezier en leukere uitslagen.

2023 is ook het jaar dat JVZ zijn 20 jarige jubileum gaat vieren. In het voorjaar van 2003 is SJO JVZ ontstaan uit

een samenwerking tussen VVZ en ZZVV. Er werd besloten de jeugd gezamenlijk onder te brengen in een SJO

zodoende ontstond er een groter aantal teams en was het makkelijker om teams compleet te maken, later sloot

ook VVAK uit Kerkenveld zich hierbij aan. Inmiddels speelt de volledige bovenbouw jeugd van VVAK onder de vlag

van JVZ.

JVZ groeide uit tot een bloeiende jeugd vereniging, die dankzij de inzet van de vele vrijwilligers, groeide in

aantallen en niveau. Inmiddels spelen er 28 teams onder leiding van bevlogen vrijwilligers, trainers en leiders.

Hun inzet hiervoor wordt geprezen.

Komend voorjaar bestaan we dus 20 jaar. Dit willen we graag samen met zijn allen vieren; spelers, vrijwilligers,

trainers en leiders. Hoe hier precies invulling aan gegeven gaat worden weten we nog niet, l i jkt het je leuk om

hier aan mee te werken, geef je gerust op door een mail te sturen of loop op zaterdag binnen in de leidersruimte.

De toekomst, wellicht hebben jullie in de wandelgangen het woord “Fusie” wel weer eens horen rondgaan. Wij als

JVZ zijn van mening dat het verder gaan als één grote vereniging op het sportpark, beter is voor het voetbal aan

zich en het verenigingsleven. Om al het reilen en zeilen te regelen lijkt het ons beter om de toekomst in te gaan

als één gezonde vereniging, die voetbal in de breedste zin van hebt woord faciliteert. Inmiddels zijn de eerste

verkennende gesprekken gevoerd en wordt er op de achtergrond druk gewerkt aan een toekomstig fusie plan.

We hopen jullie hier verder op in het jaar meer over te kunnen mededelen.

Met sportieve groet, Erik Venema

voorzitter JVZ Voetbal
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We nemen graag nogmaals de gelegenheid om
jull ie allemaal te wijzen op het volgende: 
Op steeds minder openbare plaatsen wordt het
roken nog toegestaan. Wij als bestuur van JVZ
vinden ook dat roken en jeugdvoetbal niet samen
gaan. We snappen dat roken voor sommigen van
ons hoort bij de geneugten des levens en dit is ook
zeker niet belerend bedoeld, maar laten we aan
onze jeugd proberen het goede voorbeeld te
geven. Graag herinneren we ieder er aan dat met
ingang van het nieuwe seizoen op de
zaterdagmorgen tot het middag uur, een niet
roken beleid worden gevoerd door JVZ. Voor
degenen die nog wel wil len roken, worden
verzocht dit buiten het sportpark te doen.

TEAMFOTO'S
De nieuwe shirts zijn in huis, dus weer een goed moment om team

foto's te maken. Nadere informatie volgt nog.

Ivm de AVG-wetgeving moeten wij van elk lid (of zijn of haar ouders)

dat op de foto komt toestemming hebben voor wij de foto verspreiden

op bijvoorbeeld onze website en sociale media. Daartoe zal elke

trainer/leider van het team een lijst rond laten gaan.

HET NIET-ROKEN-BELEID



Verkoop oude shirts en gevonden voorwerpen 

Omdat er nieuwe wedstrijd shirts zijn voor de teams,
willen we iedereen de kans geven om een oud shirt

over te nemen. Dit kan voor een schappelijke prijs van
€ 5,00. 

Een mooie kans om ook in je vrije tijd rond te lopen in
dit shirt!

 Wees er 4 februari snel bij want weg=weg 
De verkoop start van 08:00-11:00

Laatste oproep voor gevonden voorwerpen.
 

Er blijft nog al wat slingeren bij JVZ, we hebben er keurig
een tijdje op gepast maar we willen fris en fruitig het

nieuwe jaar starten dus tot 4 februari heeft iedereen de
kans om een zoek geraakt item bij ons te komen

ophalen. Mocht er na die tijd toch nog wat over blijven
dan doen we dat in de verkoop, net als de oude shirts en

maken we iemand anders er wellicht erg blij mee.



zaterdag hulp gezocht

Beste ouders, verzorgers en overige betrokkenen bij JVZ,
Ben je liever geen trainer, begeleider of scheidsrechter maar zou je wel wat
voor JVZ willen doen?
Dan zou je ons enorm helpen als je een keer op de zaterdagmorgen van
08:00-12:00 vrijwilliger zou willen zijn in de JVZ ontvangstruimte. Op de
ochtend ben je het aanspreekpunt voor onze gasten, scheidsrechters,
trainers, spelers en leiders. Je zorgt voor een lekker bakje koffie en thee, die
in de kantine al is klaar gemaakt, en doet de verkoop van sokken en broekjes
als daar vraag naar is. Er is altijd wel iemand in de buurt om je te helpen bij
vragen die je zelf niet kunt beantwoorden. Als je wil kan je de dienst alleen
doen, maar met zijn tweeën is ook erg gezellig. Natuurlijk kun je ook even bij
je (klein) kind kijken als die moet spelen. Dus lijkt het je wat om ons een
handje te helpen en gezellig een praatje te maken met mensen? 
Geef je dan snel op! 
Je kan je opgeven bij Rolf Klooster 06-54781041



KNVB Pupillen trainerscursus in 2023
Voor ons als vereniging is het streven naar een veilig en sportief
leerklimaat. We pleiten dan ook voor een 4-ogenprincipe. Dus 2 trainers en
2 leiders op een team en het liefst geschoolde trainers. Daarom is het ook
mooi dat 10 trainers zich hebben opgegeven om vanaf februari 2023 de
KNVB Pupillentrainer te willen gaan volgen. Een mooi vervolgtraject op de
aftrap bijeenkomst eerder dit kalenderjaar.

Kampioen in Fase 1 & 2

 

De KNVB werkt met een 3-fasen competitie. Dit seizoen hebben we al 3
kampioenen mogen huldigen. Zo zijn JO11-2 en JO15-2 kampioen geworden
in fase 1 en zijn de meiden van MO15-1 kampioen geworden van fase 2.
Hier had ook de JO12-2 bij moeten staan. Echter doordat de laatste
wedstrijd werd afgelast en niet werd ingehaald konden ze Pesse niet meer
achterhalen. Ondanks dat ze zelf van Pesse hadden gewonnen, een beter
doelsaldo hadden en qua verliespunten gelijk stonden met Pesse. Zo is
JO12-2 in onze ogen dus ook kampioen van de 2e fase geworden!

 

Evenementen voorjaar 2022
 

In 2022 hebben we Corona grotendeels achter ons gelaten en dat was te
zien in het aantal activiteiten dat heeft plaatsgevonden. Zo hebben we op
2 maart een KNVB aftrap bijeenkomst voor beginnende trainers 
 georganiseerd bij JVZ, op 13 april was er een succesvolle keepers clinic.
JO15-1trainer Sander Bruins heeft een 4:4 toernooi met individuele
winnaar georganiseerd voor zijn Trainer Coach 3 opleiding. 
Met de Onderbouw hebben we daarna ook een 4:4 toernooi
georganiseerd. Op 11 juni hebben we de 2 e editie van de KNVB
Nationale Voetbal dag georganiseerd met springkussen,
boardingvoetbal, mikspellen etc.. Dit keer werden er geen 400
pannenkoeken gebakken, maar wel hamburgers voor de deelnemers.
Het seizoen 2021/2022 hebben we met de Onderbouw uiteindelijk
afgesloten met het WK toernooi bij HZVV in Hoogeveen waar alle teams
aan hebben deelgenomen en het Boardingvoetbal toernooi op 25 juni bij
vv Sweel.

 
 
 



Begeleiding 2022/2023

Activiteiten

Techniektrainingen met 
Henri Kramer en Theo ten Caat

Bij aanvang van het seizoen 2022/2023 hadden we moeite om de begeleiding rondom de
teams rond te krijgen. Daarop hebben we noodgedwongen een beroep moeten doen op
inzet van de ouders en moet ik alle ouders hiervoor een groot compliment geven. Ouders
staan klaar om bij toerbeurt als spelbegeleider te fungeren , ouders helpen bij trainingen
en begeleiden van wedstrijden. Ik heb zelfs mijn eigen zwager, die niks met voetbal had,
een wedstrijd als spelbegeleider gezien. Daarmee is de drempel om in te stappen ook een
stuk lager geworden. Zo heeft elk nadeel, gelijk zijn voordeel.

In het najaar hebben we leuke activiteiten gehad. Zo hebben we tijdens de herfstvakantie
meegedaan met een kabouter- en JO8-toernooi bij HODO in Hollandscheveld. 
Tijdens het 75-jarig bestaan van de moedervereniging vv Zuidwolde heeft JO11-1 een
voorwedstrijd gespeeld tegen HODO in het mini-stadion.

Daarnaast hebben we na 3 seizoenen de extra techniektrainingen weer opgepakt op de
woensdagen van 17.00-18.30 uur. Zo hebben we met ex-prof Theo ten Caat een externe
trainer laten invliegen om samen met onze Hoofdjeugdopleiding Henri Kramer extra
trainingen te verzorgen voor JO11-1, JO12-1 en JO13-1. Een volgende stap is, dat we hier
de trainers ook in mee gaan nemen, zodat we ook het kader uitdagen met de oefenstof.



Veldindeling trainingen en wedstrijden

Zolang het ’s avonds licht is hebben we voldoende velden op ons mooie sportcomplex.
Echter in de donkere dagen kunnen de velden 4, 5 en 6 niet gebruikt worden tijdens
trainingsdagen. Daarom moet iedereen een plekje zoeken op het trainingsveld of het
hoofdveld. Om dit in goede banen te leiden heeft Frans Capellen namens de trainers een
veldindeling gemaakt. Ik merk dat dit bij de trainers als erg prettig is ervaren en wil Frans
dan ook bedanken voor het maken van dit plan en de trainers voor hun invulling die ze
hieraan geven. 

 
 

Zaalvoetbal
 

Als kers op de taart sloten we het kalenderjaar af met zaalvoetbal. Voor de Corona
periode hadden we in de wintermaanden een zaalvoetbalcompetitie met omliggende
verenigingen. Dit is helaas stil komen te liggen.  Zaterdag 17 december hadden we met
de Onderbouw onderling gevoetbald in de zaal in Ruinen. Met 40 spelers was dit een
geslaagde dag.
Dit deden we tijdens de Kerstvakantie nog een keer dunnetjes over op 29 december in
de ochtend in de sporthal in Hollandscheveld.
Daarnaast deden er een aantal teams mee met een toernooi in Ruinen. Waaronder
JO11-1 begin januari.



Hygiëne
 

We zouden graag willen zien dat iedereen doucht na het sporten want het is beter voor de
doorbloeding van je spieren. Hiermee voorkom je blessures. Als je lange tijd niet doucht
na het sporten, kan je ook infecties oplopen. En het is prettiger om met fris gedouchte

mensen in de auto te zitten, als er teruggereden wordt van een uitwedstrijd. Laten we er
wel om denken dat er bewust word om gegaan met het water en de energie. 

 

Wastas 
 

Graag attenderen we iedereen er weer even op dat er gebruik moet worden gemaakt
van een wastas tijdens de wedstrijden. Zo blijven de nieuwe shirts  netjes bij elkaar en
kan er ook niet per ongeluk een shirt vergeten worden van huis of uit de kleedkamers.

De trainers zullen een schema maken wie de tas mee naar huis neemt elke week. 
 
 
 
 
 
 
 



Tussentijdse instroom 

Nu er weer meer kan bij de sportverenigingen zien we dat er ook meer tussentijdse
aanmeldingen zijn. Zo hebben we gedurende het lopende voetbalseizoen al circa 15
nieuwe spelers mogen verwelkomen. Daarnaast starten we in de 3e competitiefase die
op zaterdag 20 januari 2023 van start gaat, met een JO8-4 team. Dit door een natuurlijke
doorstroom vanuit het kaboutervoetbal. Omdat de huidige kartrekkers van het
kaboutervoetbal, Martijn Reinink en Bart Huiskes ook doorstromen, zoeken we nieuwe
trainers voor de kaboutertrainingen op de zaterdagen. De kaboutertrainingen zijn
dit najaar lang doorgegaan. We zullen medio maart 2023 weer opstarten met een
nieuwe serie zaterdagen.

 Jeugdfonds sport & cultuur 

Wilt u uw kind ook laten sporten maar heeft u de financiële middelen er niet voor, dan is
er het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit is een CBF-gekeurde stichting, die zich inzet om
kinderen te ondersteunen die, door het ontbreken van financiële middelen bij de
ouders, niet bij een sportvereniging kunnen sporten of lessen op cultureel gebied
kunnen volgen.
In Nederland groeien gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas, op in een gezin met
geldzorgen. Zij kunnen niet op voetbal, streetdance, judo, zwemles of muziekles. Deze
kinderen sporten en spelen vaak alleen. Jeugdfonds sport & cultuur betalen de
contributie of het lesgeld voor deze kinderen en jongeren. Sporten en spelen doe je niet
alleen, dat doe je samen. Elk kind verdient het om mee te doen.



Binnenkort organiseren wij een gezellige avond voor alle

vrijwilligers die binnen JVZ actief zijn. Zet de datum dus vast

in je agenda! 

Zaterdag  28 Januari

20:00 - 23:00 uur

Sportpark Woltingeslag

VRIJWILLIGERSAVOND JVZ

LODEWIJK GESLAAGD VOOR DE HJO-OPLEIDING

Persoonlijk kijk ik met veel voldoening terug op het
afgelopen jaar. Zo heb ik onlangs de KNVB cursus
Hoofd Jeugdopleiding B kunnen afronden.
Zo werd ik beoordeeld op de 3 kerntaken;
1. (Door) ontwikkelen van het jeugdvoetbalbeleid
2. Uitvoeren van het jeugdvoetbalbeleid
3. Ontwikkelen van jeugdkader
Iedereen die hier een aandeel in heeft gehad wil ik
dan ook bedanken. Speciale dank gaat wel uit
naar bestuursleden Erik Venema, Sjaak Pronk en Rolf
Klooster. Trainers Frans Capellen, Nico
Schulting, Tom Buijtendorp, Wilbert Hepping, Sander
Bruins, Arno Schonewille en Wilfred Stuiver en
mijn praktijkbegeleider Henri Kramer. Ook de spelers
en ouders van JO15-1, JO10-1 en JO8.
Nu een mooie taak om de 3 kerntaken verder uit te
rollen binnen de vereniging.

Namens JVZ wil ik iedereen een sportief 2023
toewensen!

Met vriendelijke groet,

Lodewijk Danser


