
 

 

V.O.C. Trainersnieuwsbrief  #3     23-12-2022 
 

Agenda 
- Kerstvakantie  

- Enquete (NMC Bright & KNVB) 

- Oliebollentoernooi 

Kerstvakantie VOC grotendeels gesloten 
Van vrijdag 23 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023 is het kerstvakantie. Zoals iedere 
schoolvakantie zijn ook de trainers op vakantie, en geniet iedereen van twee vrije weken. Alleen als 
er andere afspraken gemaakt worden met de trainer en de teams kan er eventueel wel getraind 
worden. De trainers moeten dit dan ook afstemmen met verenigingscoördinator Fred van Roon over 
beschikbaarheid van de velden. 
De openingstijden van het clubhuis/terrein vindt je onderstaand. 
 
Woensdag 28 december               open van 10.00-16.00 uur  Oliebollentoernooi 

Zondag 1 januari                 clubhuis/terrein open  Nieuwjaarsreceptie 

Maandag 2 januari     open van 08.00-22.00 uur Ubuntu voetbaldagen 

Dinsdag 3 januari                           open van 08.00-22.00 uur Ubuntu voetbaldagen 

Donderdag 5 januari   open van 17.00-22 uur  Training mogelijk  

Zaterdag 7 januari   clubhuis gesloten   

Zondag 8 januari   clubhuis open   VOC 1 – Kampong 1 

Maandag 9 januari   Alles weer open! 

Enquête 
We zijn trots op onze mooie rood-zwarte club. De afgelopen jaren zijn onze teams beter gaan 

voetballen. Steeds vaker willen jongens van andere clubs bij ons komen voetballen. We hebben meer 

trainers en trainingen dan ooit. Spelers blijven meestal met plezier tot en met de JO19 bij V.O.C. 

voetballen. Kortom, wij denken dat we op de goede weg zijn. 

Tegelijk gaan er bij een grote club als V.O.C. met 900 jeugdleden en 100 vrijwilligers ook dingen mis. 

Omdat we het steeds beter willen doen zijn we met de KNVB in overleg gegaan hoe we de volgende 

stappen kunnen zetten. 

De eerste stap -logischsss- is als V.O.C.’ers met elkaar in gesprek gaan. Dat is wel een klus met een 

vereniging van onze omvang, zeker als je iedereen wilt horen. 

Daarom gaan wij jullie - bestuurders, commissieleden, trainers, coaches, ouders en spelers - 

binnenkort uitnodigen voor een enquête. Met de KNVB hebben wij uit de 10 mogelijke thema’s 

gekozen voor “organisatie”, “teamindeling” en “pedagogisch voetbalklimaat”. Dit zien wij tevens als 

de RVV meters (pleziermeters) die we te danken hebben aan ‘Move-a-head’ opgezet door Rob Vos 

en Eric Theunissen. Deze zullen elk jaar terugkomen om het plezier onder onze jeugdleden te 

vergroten. 



 

 

Oliebollentoernooi 

Op woensdag  28 december vindt op VOC weer het  Oliebollentoernooi plaats voor onze pupillen van 

de  MO/JO 12/11/10/9/8/7  

We zijn zeer verheugd dat (na 2 jaar zonder) bij deze traditionele en gezellige jaarafsluiter op VOC 

ook weer onbeperkt publiek aanwezig kan zijn!  

Alle spelers zullen in gemixte teams enkele wedstrijdjes spelen. Onder het genot van warme 

chocomel en oliebollen tussen de wedstrijdjes door  kan het jaar door de kinderen ( en ouders/ 

verzorgers )  met veel voetbalplezier worden afgesloten.  

We hanteren dit jaar onderstaande schema: 

Ochtend ( 10.30  - 13:00 u):      O7, O8, O9 

Middag  ( 13.30  - 16:00u )    O10, O11, O12 

 

Prestaties op divisieniveau 
Opvallend hoe de meeste teams gepresteerd hebben. Er is heel veel gewonnen, en vaak met goed 

voetbal. Ook was vaak de teamprestatie de sleutel tot succes.  

Winterkampioenen: JO14-3 en JO16-2! 

Maar blijf ten alle tijden naar je spelers kijken, en zorg dat iedereen (bijna) evenveel speelt! 

Trainingsopkomst is in mijn ogen een betere graadmeter van een succesvolle trainer dan de 

prestaties op zaterdag. Na de kerstvakantie gaan er evaluatiegesprekken plaatsvinden. 

Scouting 
De opzet van de scouting gaat veranderden, hier later meer over. De mensen die hier de afgelopen 

jaren veel tijd en energie in hebben gestoken, zijn we hier erg dankbaar voor. 

Pilot Passend Voetbal 
in het kader van het Rotterdams traject beweegplus. Bij V.OC. noemen we het trainingen  passend 

voetbal. Voor kinderen 7-16 jaar die graag willen voetballen maar door een beperking niet (meteen) 

kunnen aansluiten bij een regulier voetbalteam. Het is de bedoeling dat de trainingen starten na de 

winterstop. Karin Baeumont neemt hierover de leiding. 

 

J.V.T.C diploma’s 
Inmiddels hebben van de 12 trainers die gestart zijn, 9 ook daadwerkelijk het diploma binnen. 

 

 

  

Wij wensen iedereen fijne feestdagen  

En een gelukkig en sportief 2023! 

Tot op V.O.C.!         Tim & Wouter 


