
 
 

Informatie over seizoen 2020-2021 
 

 
Benthuizen, 31 juli 2020 

 
Beste jongens/meisjes en ouders/verzorgers, 
 

Het nieuwe voetbalseizoen staat voor de deur en gaat van start met de eerste trainingsdag op 
maandag 10 augustus 2020. Het trainingsschema voor het komende seizoen is inmiddels klaar en is 
terug te vinden op de website van BSC’68. In deze brief nemen we u, mede namens de Technische 
Commissie Jeugd (in het vervolg TCJ), mee in het technisch jeugdplan en informeren we u over de 
indelingen van de teams, de rol van de TCJ en informeren we u alvast over de eerste trainingen.  
 

Nieuwe ontwikkelingen in de jeugdafdeling 
Vanaf dit seizoen heeft BSC’68 een technische commissie jeugd. De TCJ bestaat uit Michael Walther 
(voorzitter), Hugo Hoek, Peter Vlasveld en Ferry Blonk. Michael Walther is als voorzitter het eerste 
aanspreekpunt en maakt tevens deel uit van het jeugdbestuur van BSC’68.  
 

In de afgelopen maanden is het jeugdbestuur samen met de TCJ bezig geweest om het nieuwe 
seizoen op een goede wijze voor te bereiden. Er zijn trainingsschema’s opgesteld, de teams zijn 
ingeschreven bij de KNVB en de TCJ heeft namens het (jeugd)bestuur het technisch jeugdplan 
geschreven. Ook zijn er door de TCJ (hoofd)trainers gezocht voor de onderbouw (JO7 t/m O11) en de 
bovenbouw (O13 t/m O19).  
 

Over het technisch jeugdplan 
De belangrijkste speerpunten in het technisch jeugdplan zijn plezier en opleiden. Plezier hebben in 
het voetbal, omdat je speelt op het niveau dat bij jou past en door de trainingen en wedstrijden waar 
je vooral ook veel leert.  
 

Er wordt in de bovenbouw gewerkt met zoveel mogelijk onafhankelijke trainers en in de onderbouw 
werken we met trainers die ondersteund worden door de TCJ. De TCJ zal de trainers een interne 
opleiding aan gaan bieden van zes weken en oefenstof aanbieden om de trainingen goed te kunnen 
organiseren. Deze oefenstof is gebaseerd op techniek. Dit kan zijn passeren, dribbelen/drijven van 
de bal maar ook traptechniek. De opleiding zal van start gaan in september en hiervoor kunnen de 
trainers zich inschrijven via de aparte brief die zij van de Technische Commissie Jeugd zullen 
ontvangen.   
 

Rol van de TCJ 
De TCJ zal geregeld bij wedstrijden en trainingen aanwezig zijn en (on)gevraagd advies geven. 
Natuurlijk kunnen de leden van de TCJ niet altijd bij alle trainingen en wedstrijden aanwezig zijn. De 
trainers hebben echter altijd de mogelijkheid om een vraag voor te leggen. Dit laatste geldt voor alle 
trainers in de jeugdafdeling. De TCJ wil alle trainers ondersteunen en helpen. Ook de trainers 
moeten immers veel plezier hebben in het geven van de trainingen en het begeleiden van de 
wedstrijden.  
 

Over de indelingen 
De (hoofd)trainers hebben een voorlopige teamindeling (en vanaf JO13 een selectie) gemaakt. De 
afgelopen jaren werd er altijd vanaf april geselecteerd/ingedeeld. Door de uitbraak van het 
Coronavirus was dit voor het nieuwe seizoen helaas niet mogelijk. Bij het indelen van de teams 
hebben de trainers nu gekeken naar de ontwikkelingen in het afgelopen seizoen en is op basis 
hiervan een voorlopig besluit genomen.  
 



De indelingen van de teams/selecties zijn inmiddels bekendgemaakt door publicatie op de website. 
Inmiddels hebben een aantal trainers de indeling bekend gemaakt via de app. Voor de JO13 geldt 
dat de groep is ingedeeld in twee grote groepen waar mee gewerkt gaat worden (selectie en niet-
selectie). In deze leeftijdsgroep hebben we voor het eerst te maken met drie leeftijdsgroepen en dit 
proces vraagt gewoonweg om iets meer tijd. We streven ernaar om op korte termijn ook hier de 
indeling bekend te maken. Wel mogen we u via deze weg informeren dat de nieuwe hoofdtrainer 
(trainer JO13-1 en J13-2) Bart de Werk zal zijn.  
 

In de komende dagen/weken zullen er nog trainers/begeleiders benaderd gaan worden voor diverse 
teams waar we nog een trainer zoeken of kunnen gebruiken. Ook dit jaar willen we weer graag 
gebruikmaken van de vrijwilligers waar we in vorige jaren ook een beroep op hebben mogen doen.  
 

Start trainingen 
Vanaf maandag 10 augustus zal er gestart gaan worden met de trainingen. Ook dit seizoen is het de 
vereniging weer gelukt om alle teams de gelegenheid te bieden om twee keer in de week te gaan 
trainen. Natuurlijk zijn er ook materialen en spullen nodig bij de trainingen. Hierover worden de 
trainers/leiders door Larry Goedraad (facilitaire zaken) van het jeugdbestuur benaderd. De laatste 
versie van het trainingsschema is altijd terug te vinden op de website van BSC’68. 
 

Maatregelen m.b.t. Coronavirus 
De ontwikkelingen m.b.t. het Coronavirus houden we als vereniging zeer nauwlettend in de gaten. 
Alle leden zullen hierover via het hoofdbestuur blijvend geïnformeerd worden (via website en/of 
Bram Courant). Het is aan te raden hiervoor de website www.bsc68.nl in de gaten te houden. De 
meest actuele informatie en eventuele maatregelen zullen steeds op de website terug te lezen zijn.  
 

Om aan de gezondheid van de kinderen, de leiders/trainers, de vrijwilligers en niet te vergeten de 
ouders/verzorgers te denken geldt dat het allerbelangrijkste is dat we met elkaar vooral het gezonde 
verstand blijven gebruiken. Bij ziekteverschijnselen, verkoudheid, hoofdpijn, etc. verwachten we dat 
de (jeugd)leden (na zich afgemeld te hebben) dus gewoon thuisblijven. Op het moment dat 
trainers/leiders en (jeugd)leden op vakantie zijn geweest in een van de risicogebieden/landen 
verwachten wij dat de landelijke richtlijn (twee weken in quarantaine blijven) wordt opgevolgd. De 
leden zijn in deze quarantaineperiode niet welkom op onze vereniging. Zie hiervoor ook het aparte 
nieuwsbericht op onze website. 
 

Vacatures trainers/leiders 
Voor een aantal leeftijdsgroepen/teams zijn wij nog op zoek naar versterking. In het overzicht 
teamindelingen en/of overzicht begeleiding 2020-2021 is te lezen waar we nog plekjes met elkaar 
moeten invullen. Hier zijn de TCJ en het jeugdbestuur nog druk mee bezig, we hopen ook deze 
plekjes snel te kunnen vullen. Interesse om te ondersteunen of trainingen te geven? Laat dit dan snel 
weten door een mail te sturen naar jeugdcommissie@bsc68.nl. Natuurlijk kunt u ook contact 
opnemen met Jacco v/d Roest, onze vrijwilligercoördinator door een mail te sturen naar 
vrijwilligers@bsc68.nl.   
 

Vragen en/of opmerkingen 
Als er vragen, aanvullingen, tips of opmerkingen zijn over de indelingen, de trainingen en de 
voetbaltechnische zaken kunt u contact opnemen met Michael Walther (T: 0624242531). Natuurlijk 
is het ook altijd mogelijk om via email in contact te komen met het jeugdbestuur. Stuurt u in dit 
geval een mail naar jeugdcommissie@bsc68.nl. Evert Schelkers (secretaris) en/of Michael van 
Baarle (voorzitter) zullen er dan voor zorgen dat de mail wordt beantwoord of wordt doorgestuurd 
naar de juiste persoon in onze vereniging.  
 

Blijf in de komende dagen onze website goed in de gaten houden. We zullen hier geregeld updates 
en nieuwe informatie delen.  
 
Met sportieve groet, mede namens de TCJ 
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