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Werkwijze O6 tot en met O9 jeugd 
 
 

Regelmatig ontvangen wij vragen over het meetrainen van jeugdspelers in de 
leeftijdscategorieën O6 tot en met O9. Dit betreft kinderen die geboren zijn tussen 2015 en 
2012. In dit document staan de antwoorden op de meest gestelde vragen. 

 

Op welke momenten kunnen deze kinderen voetballen? 

Hieronder ziet u welke trainingsdagen en -tijden gelden voor de verschillende 
leeftijdscategorieën. Trainingen worden verzorgd door het Alfa Collega, vv Zuidhorn en de 
ouders. 
 

Dag Tijd Training door Categorie 

maandag 15.15u - 16.00u Alfa-college O8 en O9 jeugd 

woensdag 16.15u - 17.00u vv Zuidhorn O6 en O7 jeugd 

woensdag 17.00u - 18.00u vv Zuidhorn O8 en O9 jeugd 
 

In deze periode, waarin de RIVM-richtlijnen nog leidend zijn, wordt er op zaterdag van 9.00 uur 
tot 10.00 uur onderling gevoetbald. Informatie wordt gedeeld via e-mail naar de ouders van de 
spelers. De O7 tot en met O9 teams zijn wel ingedeeld bij de KNVB. Hopelijk kunnen zij nog in 
competitieverband spelen dit seizoen. 
 
Wat wordt er van de ouders verwacht? 

De trainingen worden gegeven door studenten, jeugdspelers en ouders. Deze studenten, ouders 
en jeugdspelers leren uit de praktijk. Elke maandag en woensdag zijn er coördinatoren aanwezig, 
die feedback en tips geven aan de trainers. Voor iedereen is dit een leerproces. 
 
Wij geven veelal positieve feedback om de trainers beter te maken. Kritisch zijn wij ook, maar dit 
wordt rechtstreeks met de trainers gedeeld. Wij vragen de mensen aan de zijlijn ook bij te 
dragen aan deze positieve sfeer. Op deze manier kan iedereen het beste leren. 

In deze periode, waarin de RIVM-richtlijnen nog leidend zijn, wordt publiek helaas niet toegelaten 
tot trainingen, (onderlinge) wedstrijden en andere trainingsactiviteiten. Zodra dit weer mogelijk 
is, bent u weer van harte welkom langs de zijlijn. 

 

Mijn kind wil graag voetballen. Welke stappen moet ik zetten? 

Uiteraard mag uw kind meetrainen (2-3 keer) om te kijken of het voetballen hem of haar leuk 
lijkt. Ik vraag u dit middels een e-mail aan mij door te geven, zodat ik de trainers op de hoogte 
kan stellen. Uw kind kan dan op een persoonlijke manier welkom geheten worden. De woensdag 
is hier een mooi moment voor. 

 

Om lid te worden dient uw kind aangemeld te worden via de website. 

Dit kan via deze link. 

  

https://www.vvzuidhorn.nl/208/lid-worden-en-opzeggen/
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In welk team komt mijn kind? 
De officiële aanmelding wordt doorgegeven aan de leeftijdscoördinatoren. Wanneer er plek is in 
een team, dan wordt de speler direct ingedeeld. Bij de O8 en O9 zijn de teams momenteel ‘vol’ 
en worden de spelers op een wachtlijst geplaatst. Meetrainen kan overigens altijd. 
 

Bij de O7-groep zijn ook teams gemaakt. Momenteel zijn dit er vier. De teams bestaan uit 
maximaal 6 spelers omdat er 4-tegen-4 gespeeld wordt. De O6-jeugd is nog niet ingedeeld in 
teams. 

 

Waar kan ik mij aanmelden als leider en/of trainer? 
Wanneer het u leuk lijkt om een rol binnen de verenging te vervullen, dan kunt u mij een e-mail 
sturen op het onderstaande adres. Wanneer u iets voor de verenging wilt betekenen, dan is het 
geen ‘must’ om ook zelf actief voetballer te zijn (geweest). Wij zijn blij en staan open voor 
nieuwe ideeën en een andere kijk. Schroom daarom niet en stuur ons vrijblijvend een e-mail! 
 

 

Mochten er vragen onbeantwoord blijven: stel ze gerust. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martin Lobers 
Coördinator voetbalschool 
HJO vv Zuidhorn en TC-lid O6 t/m O9 

martin.lobers@vvzuidhorn.nl 
06-53 73 44 64 
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