
 
 

 Victoriaantje 

 

Beste Victoria’04 leden, 

Graag willen we alle leden middels dit Victoriaantje 

(elk kwartaal) informeren over de ontwikkelingen 

binnen de jeugdopleiding. We dragen uit dat we 

graag met elkaar in gesprek willen blijven en in 

tijden dat jullie niet op het complex mogen komen 

is dat erg lastig. Op deze manier proberen we in 

ieder geval de betrokkenheid te vergroten. Ik wens 

jullie allen alvast een erg fijne zomervakantie toe. 

Geniet er samen van en blijf gezond!  

 

Met sportieve groet, 

Rob Storm 

HO sc Victoria’04 

---------------------------------------------------------------

Regiocup 

Wat was het weer geweldig om de spelers te zien 

stralen tijdens de wedstrijden van de REGIOcup. 

Het voelt als heel lang geleden, maar het is al snel 

weer vertrouwd! Het voelt als een goede warming-

up voor het nieuwe ‘normale’ voetbalseizoen! 

Laten we hopen dat we dit nooit meer hoeven 

missen. 

NK SHOOT-OUT 

Op zaterdag 29 mei vond de eerste editie van de 

kwalificatieronde van de NK SHOOT-OUT plaats. De 

jeugdspelers van 08-013 maakten er met elkaar 

een gezellig, maar ook erg spannend evenement 

van. De winnaars hebben op zondag 20 juni op de 

KNVB campus gestreden om de titel Nederlands 

Kampioen Shoot-Out. Helaas is niemand zo ver 

gekomen, maar zijn ze wel een unieke ervaring 

rijker! 

 

Nationale Voetbaldag 

Op zaterdag 12 juni organiseerde Sc Victoria’04 

een bijzondere middag voor alle meiden (6-15 jaar) 

en mini’s (2-5 jaar). Voor de meiden kwamen er 

speelsters van Sparta Rotterdam op bezoek om de 

meiden uit te dagen tijdens de clinic en de clinic 

voor de mini’s stond o.l.v. Voetjebal Rijnmond. 

Het werd een echt voetbalfeest dat overigens ook 

nog werd ‘aangekleed’ door Jumping4all. Alle 

deelnemers genoten van o.a. een springkussen/ 

voetbalbowlen en een gatendoek. 

Veilig pedagogisch klimaat 

In ons vorige Victoriaantje informeerde we jullie al 

dat we de eerste stappen aan het zetten zijn om 

een pedagogisch beleid te schrijven. Op woensdag 

9 juni was er een vervolgoverleg met diverse 

mensen met een pedagogische achtergrond. Met 

dit klankbord streven we naar o.a. een 

stroomdiagram waarin duidelijk wordt beschreven 

welke stappen er genomen kunnen worden om 

plezier te waarborgen voor iedereen. Daarnaast zal 

er een document opgesteld worden waarin o.a. per 

bouw de leeftijdskenmerken worden beschreven 

en hoe we deze kinderen willen begeleiden. 

 

Voetjebal Rijnmond 

We zijn erg trots dat Voetjebal Rijnmond komend 

seizoen onze jeugdopleiding zal uitbreiden met een  

aanbod voor kinderen van 2-5 jaar.  

Dit aanbod zal gedurende de zomermaanden bij 

ons op het complex plaatsvinden en gedurende de 

wintermaanden in de zaal(Sportzaal de Groene 

Draad) 

We vinden dat de werkwijze van Voetjebal 

Rijnmond erg goed past binnen onze visie. Doordat 

alle spellen worden gedaan samen met een ouder/ 

begeleider is er een veilige omgeving voor de 

kinderen gewaarborgd. Daarnaast zijn we van 

mening dat het de ouderbetrokkenheid zal 

vergroten. Voetjebal is een uniek concept waarbij 

kinderen op een speelse manier leren voetballen, 

maar ook cognitief worden uitgedaagd. Door te 

werken met uitdagende materialen/kleuren 

worden de kinderen geprikkeld om te leren. 

Kinderen kunnen zich nu opgeven voor het nieuwe 

seizoen (start 4 september) via de volgende link: 

https://rijnmond.voetjebal.nl/ 

 

EK-toernooi 

Op zaterdag 3 juli (6 t/m 9 jaar) en zondag 10 juli 

(10-12jaar) hebben we een EK-toernooi 

georganiseerd voor alle kinderen uit Vlaardingen. 

Op beide zaterdagen waren er 5 teams aanwezig 

(40 kinderen) die het tegen elkaar opnamen. Het 

werden 2 leuke ochtenden, waarbij er ook 

tientallen vriendjes (niet-leden) mee hebben 

gedaan. Volgend jaar is er natuurlijk weer een 

editie, maar dan met een WK-thema! 

 

https://rijnmond.voetjebal.nl/


 
 

Voetbalkamp in de zomervakantie 

SAVE THE DATE 

Tijdens de laatste week van de zomervakantie 

organiseren we een voetbalkamp voor de kinderen 

van 6 t/m 12 jaar. Op dinsdag 24, woensdag 25 en 

donderdag 26 augustus van 10.00-15.30 dagen we 

de kinderen uit met diverse oefeningen (vanuit de 

KNVB-visie) en gaan ze met elkaar de strijd aan 

met o.a. zaalvoetbal, FIFA toernooi en 

bubbelvoetbal. DIT WIL JE NIET MISSEN!  

Het kamp is voor iedereen. Dus neem gerust je 

vriendjes mee naar het kamp! 

Meer info volgt, maar noteer alvast de data in de 

agenda! 

Nieuwe seizoen 

Op de website kunt u de indeling van de 

trainingsgroepen vinden. Het is een indeling die 

wellicht nog enigszins veranderd kan worden, 

doordat er gedurende deze periode altijd 

wisselingen zijn binnen ons ledenbestand. 

We zullen dit tijdig communiceren met de leden 

die wellicht binnen een andere groep uit gaan 

komen. We zullen dit gedurende de start van het 

nieuwe seizoen (3-4 weken) oppakken. 

LET OP: 

1:Graag vragen we u om contact op te nemen met 

de coördinator als uw kind nog ontbreekt op de 

lijst OF nog ten onrechte op de lijst staat.  

2:Ook vragen we u om bij afwezigheid bij de start 

van het nieuwe seizoen de coördinator te 

infomeren. 

3: Start seizoen kan veranderen i.v.m. 

beschikbaarheid trainers. U wordt door de 

coördinator hierover geïnformeerd!  

Gelijke Kansen Jeugdvoetbal 

De indeling is gebaseerd op het model Gelijke 

Kansen jeugdvoetbal. Binnen de opleiding van Sc 

Victoria’04 streven we ernaar dat ‘selecteren’ pas 

na de zomervakantie begint. Dit houdt in dat we 

alleen nog trainingsgroepen publiceren en nog 

geen teamindelingen. Alle spelers zullen de eerste 

periode (3-4 weken) gezamenlijk trainen. 

Daarnaast kan het zijn dat er op zaterdag 

wisselende formaties worden samengesteld om op 

die manier een goed beeld te vormen van de 

spelers (kwaliteiten en karakter) 

Na de eerste periode volgen wel de voorlopige 

teamindelingen en blijven de spelers 1x per week, 

middels een circuittraining o.l.v. een hoofdtrainer, 

gezamenlijk trainen.   

Meer info over onze visie m.b.t. opleiden zal 

volgen tijdens een ouderbijeenkomst aan het begin 

van het seizoen.  

017 en 019 

De spelers die uitkomen in de 017 en 019 zullen 

door de coördinator/trainers  worden 

geïnformeerd over de teamindelingen. 

In deze leeftijdsgroepen zal er al wel een 

voorlopige teamindeling gemaakt worden. 

Vragen/opmerkingen 

Heeft u n.a.v. de indeling van de trainingsgroepen 

nog vragen, kunt u natuurlijk contact met mij 

opnemen. 

Vrijwilligers- bedankt! 

Elk seizoen staan er weer tientallen betrokken 

vrijwilligers op of langs het veld om onze kinderen 

een geweldige tijd te bezorgen.  

Dat is echt fantastisch om te zien en te ervaren! 

Via deze weg wil ik alle betrokken mensen onwijs 

bedanken voor het doen slagen van wederom een 

uitdagend voetbalseizoen. Het is en was niet 

makkelijk om elke keer weer de spelers te 

motiveren om te trainen en onderling te laten 

spelen. Toch is het door jullie enthousiasme gelukt 

om onze leden een geweldige tijd te bezorgen. 

Iets, en zeker als ik om me heen kijk bij andere 

verenigingen, dat niet vanzelfsprekend is. 

Ik ben trots wat we samen hebben neergezet. 

BEDANKT!! Jullie zijn onmisbaar. 

-Nieuwe vrijwilligers 

We zijn altijd op zoek naar mensen die samen met 

ons de kinderen willen enthousiasmeren. De 

ervaring leert wel dat sommige mensen even een 

‘duwtje in de goede richting’ moeten krijgen. Bent 

u zelf al actief als betrokken trainer/coach, dan 

roep ik u op om aan de ouders van uw groep dit 

‘duwtje’ te geven. SAMEN staan we voor een leven 

lang voetballen van uw kinderen. Doet u ook mee? 

Ik wil jullie allen nogmaals een erg fijne 

zomervakantie wensen. Rust lekker uit en tot in 

het nieuwe seizoen! 

 

Met sportieve groet, 

Rob 


