
INFORMATIEBRIEF VOETBALSCHOOL ZUIDHORN.  

Inleiding 
Het afgelopen jaar heeft de voetbalschool van FC Groningen bij vv Zuidhorn 

trainingen aangeboden. Een tiental jeugdspelers van vv Zuidhorn heeft hieraan 

meegedaan. Naast deze trainingen hebben wij als club een viertal voetbalkampen 

georganiseerd. De opkomst bij deze kampen was groot! Zo’n 120 kinderen hebben 

het afgelopen jaar aan een kamp meegedaan.  

De wil om te voetballen en sporten is dus zeker aanwezig in Zuidhorn! Het grote verschil in kosten kan ertoe 

geleid hebben dat het ene wel aanslaat en het andere niet. Het komende jaar willen wij gaan ontdekken of de 

animo inderdaad groot genoeg is om een extra voetbalmoment te organiseren.  

Onder “wij” worden Frans Cairo en Martin Lobers verstaan. Frans heeft een jaar geleden de coördinatie van de 

Voetbalschool Zuidhorn op woensdag overgenomen van Martin. Na een aantal jaren een externe voetbalschool 

ingehuurd te hebben, kon vv Zuidhorn 3 jaar geleden op initiatief van Martin overstappen op een interne 

Voetbalschool.  

Het afgelopen jaar heeft Martin mede de coördinatie gedaan van de voetbalkampen in Zuidhorn. Ook hiermee 

heeft de club afstand kunnen doen van externe partijen die o.b.v. veel hogere bedragen voetbalactiviteiten aan 

hebben geboden. Een samenwerking wordt nu dus aangegaan om de kinderen van vv Zuidhorn nog meer te 

laten voetballen!  

WIE KUNNEN ZICH OPGEVEN? 

Alle leden van vv Zuidhorn kunnen zich opgeven voor de trainingen van de Voetbalschool Zuidhorn. In het 

seizoen 2022/2023 worden er vier cycli aangeboden van 6 trainingen. Spelers kunnen dus 24 trainingen per 

seizoen meedoen. Elke training duurt een uur en alle spelers/ speelsters van de O7 t/m O12-jeugd kunnen zich 

opgeven.  

WAT IS DE INHOUD VAN DE TRAINING? 

In het technisch beleidsplan wordt omschreven dat de club de individuele speler wil ontwikkelen wanneer 

hij/zij in de leeftijdsgroepen O7 t/m O12 speelt. De Voetbalschool Zuidhorn zal hier op inspelen door te trainen 

op techniek, motoriek en het aanbieden van veel 1v1-oefenvormen. De oefenstof zal aansluiten bij de 

oefenstof van de Voetbalschool Zuidhorn op woensdag. Voor spelers dus herkenbaar!  

WIE GEVEN TRAINING? 

De trainingen zullen gegeven worden door selectietrainers van vv Zuidhorn of geselecteerde trainers die eerder 

een rol hebben gespeeld bij de voetbalkampen of Voetbalschool Zuidhorn.  

HOE WORDEN DE GROEPEN INGEDEELD? 

De spelers zullen worden ingedeeld op niveau. Dit betekent dat spelers van verschillende leeftijdsgroepen bij 

elkaar in kunnen komen. Spelers worden beter en hebben meer plezier wanneer zij in een situatie komen 

waarin zij uitgedaagd worden. Moeite moeten doen om een speler uit te spelen, of juist een bal af te pakken, 

betekent dat een speler in de goede leeromgeving zit. Uiteraard houden wij ook rekening met het sociale 

aspect en zullen wij hier ook naar kijken. De indeling wordt uiteindelijk bepaald door de coördinatoren.  

HOE GROOT ZIJN DE GROEPEN? 

Een trainingsgroep bestaat uit 8-10 spelers. Hierdoor kan de trainer maximaal aandacht geven aan elke speler, 

maar kan een speler ook tegen (en met) verschillende spelers komen te spelen. Uiteraard zijn wij afhankelijk 

van het aantal aanmeldingen. Per uur kunnen er 40 spelers getraind worden op 1 veld.  



WAAR VINDEN DE TRAININGEN PLAATS? 

Elke vrijdag zal er getraind worden op veld 2 van 17.00 – 18.00 uur. Bij meer dan 40 aanmeldingen zal er een 

uur extra worden ingepland. De jongere spelers zullen altijd in het eerste uur komen!  

WAT ZIJN DE KOSTEN OM DEEL TE NEMEN? 

Om deel te nemen aan de trainingen van de Voetbalschool Zuidhorn wordt een 

bijdrage gevraagd van €45,00. Hiervoor krijgen de spelers 6 trainingen aangeboden 

van 1 uur en krijgen de spelers een shirt en een broekje die zij mogen houden. 

Deelnemen aan meerder cycli is uiteraard ook mogelijk. De kosten hiervoor; 

- Twee cycli; kosten €80,00.  

- Drie cycli; kosten €115,00.  

- Een heel seizoen, dus vier cycli; €150,00.  

Van dit bedrag zullen de trainers ook betaald worden en zal, waar nodig, extra 

(trainings)materiaal aangeschaft worden.  

In de volgende periodes zullen de trainingen gegeven gaan worden; 

- Cyclus 1; 9 september t/m 14 oktober  

- Cyclus 2; 28 oktober t/m 9 december 

- Cyclus 3; 3 februari t/m 10 maart 

- Cyclus 4; 24 maart t/m 28 april 

Er zal rekening gehouden worden met vakanties en andere feestdagen ( 11 november bijvoorbeeld). Het aantal 

weken is dus meer dan het aantal vrijdagen. Na 1 mei zullen nog vrijdagen ingepland kunnen worden wanneer 

er uitval is geweest. Bij de afwezigheid van een speler/ speelster wordt in overleg gekeken of hij/ zij de training 

kan inhalen.  

HOE WERKT DE AANMELDING?  

Via de onderstaande QR-code of deze LINK kan de speler/ speelster worden 

aangemeld. Binnen twee weken na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met 

daarin alle informatie die nodig is om deel te nemen aan de trainingen.  

TOT SLOT 

Zoals eerder genoemd is de Voetbalschool Zuidhorn een samenwerking tussen de organisatie van de trainingen 

van de Voetbalschool op woensdag en de organisatie van de voetbalkampen in de vakanties. Door de 

samenwerking aan te gaan, willen wij nog meer structuur krijgen in het voetbalaanbod binnen vv Zuidhorn aan 

de jongere jeugd.  

De afgelopen weken is dit plan bij het bestuur neergelegd en zij hebben ook akkoord gegeven op het plan. De 

komende weken gaan wij toewerken naar de uitvoering en blijven wij zoeken naar nieuwe ideeën om het voor 

de spelers zo leuk en leerzaam mogelijk te laten zijn om op vrijdag extra te gaan trainen.  

Mochten er nog vragen zijn die onbeantwoord zijn gebleven dan kunt u contact opnemen via de mail met 

Martin Lobers, coordinator van de Voetbalschool Zuidhorn (martin.lobers@vvzuidhorn.nl) 

Wij hopen spoedig de eerste aanmeldingen te mogen ontvangen! 

 

Coördinatoren Voetbalschool Zuidhorn 

Martin Lobers en Frans Cairo.  

https://forms.office.com/r/JZSffUdxYK
mailto:martin.lobers@vvzuidhorn.nl

