Nieuwsbrief TC
Maart 2020
Nummer 3 ● maart 2020 ● verschijnt met regelmatige onregelmatigheid

Technische Commissie

Inhoud

De winterstop is alweer een tijdje voorbij en het voorjaar staat voor de deur. Dat betekent dat
we in deze nieuwsbrief vooral vooruitkijken naar volgend seizoen. Uiteraard nemen we jullie
ook mee in alle andere ontwikkelingen bij de vereniging.

•
•
•
•

We beginnen met een nieuwtje over de Technische Commissie. Wij zijn namelijk verheugd om
te kunnen melden dat Vino Fernandes vanaf volgend seizoen ook deel uitmaakt van de TC.
Met deze versterking hopen we nog beter te kunnen werken aan de drie pijlers die we hebben
geformuleerd aan het begin van het seizoen:
-

Leden en trainers behouden voor de vereniging. “Eigen jeugd gaat voor“
Plezier en ontwikkeling op eigen niveau in een veilige en betrokken omgeving
Evenwicht tussen aandacht voor selectieteams en niet-selectieteams

•
•
•
•
•
•
•
•
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Indelingsbeleid seizoen 20/21
Agenda
Zoals gezegd is het in deze periode vooral vooruitkijken naar volgend seizoen. We hebben de
afgelopen maanden dan ook heel veel informatie opgehaald bij alle trainers en leiders over
alle spelers. Dat gaat uiteraard niet alleen over het niveau van voetballen, maar ook over
gedrag, trainingsopkomst etc.
Vanuit onze visie vinden we het heel belangrijk dat alles spelers zich met plezier op hun
eigen voetbalniveau kunnen ontwikkelen. Samen met de informatie van de interne scouting
hebben we inmiddels al een redelijk beeld van alle spelers voor de teamindelingen van
volgend seizoen. Dit betreft niet alleen de teamindelingen van de selectieteams, maar ook de
niet-selectieteams.
Het zal in de komende periode ook nog regelmatig voorkomen dat spelers meetrainen met
andere teams of dat er onderlinge wedstrijden worden georganiseerd. Die wedstrijden zijn
ook vooral om spelers te laten wennen aan nieuwe spelvormen (8 vs 8 & 11 vs 11). We willen

18-3 Trainersbijeenkomst Feyenoord
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wel duidelijk benadrukken dat we dus zijn afgestapt van de massale selectiewedstrijden en
selectietrainingen aan het einde van het seizoen.
Wij krijgen ook heel veel aanvragen voor proeftrainingen van kinderen van andere clubs. Wij
proberen al die aanvragen te honoreren zodat spelers in 1 of 2 trainingen kennis kunnen
maken met onze vereniging. We benadrukken echter altijd dat we alleen spelers aannemen
die aantoonbaar beter zijn dan onze eigen spelers. Indien dat niet het geval is, eigen jeugd
eerst.
Onze doelstelling is om in mei al een voorlopige indeling te kunnen publiceren, zodat er in
juni of juli al teambijeenkomsten gehouden kunnen worden. Op die manier denken we nog
beter voorbereid aan het nieuwe seizoen te kunnen beginnen.
Dit geheel is onderdeel van nieuw ontwikkeld beleid binnen de vereniging. Indien daar vragen
over zijn, dan horen we het uiteraard graag.

Seizoen 20/21
De KNVB heeft eind vorig jaar besloten om vanaf seizoen 2020/’21 het jeugdvoetbal op een
andere manier te structureren. De herstructurering houdt in dat er vier nieuwe competities
worden opgezet. Dit betekent dat er volgend seizoen wordt afgetrapt in een nieuwe, open
Onder 23, Onder 21, Onder 18 en Onder 16 competitie. Verder wordt er in de topcompetities
van bijna alle leeftijdscategorieën gespeeld in een gewijzigde competitiestructuur.
Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor het jeugdvoetbal bij Alexandria '66. Het bestuur heeft
besloten om voor volgend seizoen de volgende selectie-elftallen in te schrijven:
JO13-1
JO13-2
JO14-1
JO15-1
JO16-1
JO17-1
JO17-2
JO18-1
JO19-1
O21

landelijke divisie
landelijke divisie/hoofdklasse
landelijke divisie
landelijke divisie
landelijke divisie
landelijke divisie
landelijke divisie/hoofklasse
landelijke divisie
divisie
landelijke divisie

Consequentie van dit besluit is dat het 2e elftal volgend jaar geen selectieteam meer zal zijn.
Gezien de ervaringen van de afgelopen jaren en de nieuwe opzet van de competities zal de
rol van opleidingsteam voor het eerste elftal vanaf volgend seizoen worden vervuld door het
nieuwe O21 team.

Overzicht hoofdtrainers 20/21
We zijn zeer verheugd dat bijna alle huidige selectietrainers mondeling akkoord zijn om
volgend seizoen actief te blijven bij onze vereniging. Daarmee kunnen we verder bouwen aan
de ambities van de vereniging.
Alleen Wilko Rozema (JO19-1) heeft aangegeven dat het trainerschap momenteel niet meer
te combineren is met zijn werk. Uiteraard gaan we proberen om Wilko nog in een andere rol
betrokken te houden bij de vereniging.
We zijn trots om te melden dat we daarvoor in de plaats Toni Varela hebben weten te strikken
als trainer. Hij zal zich binnenkort verder voorstellen aan de leden die hem nog niet kennen.
Het overzicht van de hoofdtrainers voor seizoen 2020/2021:
Zaterdag 1:
Onder 21:

Michael Groeneweg & Oscar Zwanenburg
Toni Varela & Selim Sinar
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Onder 19:
Onder 18:
Onder 17-1:
Onder 17-2:
Onder 16:
Onder 15:
Onder 14:
Onder 13-1:
Onder 13-2:
Onder 12:

vacature
Rafiek Casteleins
Charly Ormskirk
Andy Lopes
Amilcar dos Santos
Adnan Safak
Mark Hotting
Leroy Pires
vacature
Raoul Nizar

Geinteresseerden voor de vacatures kunnen zich altijd melden via ons mailadres.

Meidenvoetbal
Onder leiding van Marco van der Sluijs is er een werkgroep bezig om voor komend seizoen
weer nieuwe meisjes te werven in de leeftijd van 8 t/m 13 jaar. In samenwerking met Rotterdam
SportSupport en Excelsior4ALL zullen er diverse clinics op basisscholen en in de wijk worden
georganiseerd om meisjes kennis te laten maken met voetballen bij Alexandria ’66.
In dat kader organiseert de werkgroep ook een aantal activiteiten op de club:
-

Vriendinnendagen op 25 maart en 22 april
Voetbalclinics op 13 mei en 17 juni
Open dag voor meiden op zondag 14 juni

Geinteresseerden voor deze activiteiten kunnen zich opgeven door een mailtje te sturen naar
info@a66.nl

JVTC
De opleiding Jeugd Voetbal Trainer Coach deel 2 is in volle gang. Wellicht hebben jullie de
cursisten al bezig gezien op de velden tijdens trainingen of wedstrijden. We hopen deze maand
nog deze cursus succesvol af te ronden met deze trainers:
JO7: Inan Bozkir, Stefano Henriques, Rene van Vianen
JO8-5: Dennis Breuring, Hillary Kluis
JO9-4 & JO9-6: Jethro Taal & Thamyras Kohl
JO10-4 & JO10-6: Shay Goedrial, Sandro Sijpenhof & Arthur Jongejans
JO11-4: Mohamed Ali
JO13-2: Hilbeth Santos
JO16-1: Remco van Mourik

Trainersbijeenkomst
Op woensdag 18 maart staat er een nieuwe trainersbijeenkomst gepland op het nieuwe
complex van onze partner Feyenoord. We zullen daar een rondleiding krijgen op de
accommodatie en Feyenoord zal iets vertellen over hun visie van opleiden.
Uiteraard maken we een mooi verslag van deze bijzondere avond.
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Stages bij BVO’s & KNVB regioteams
Stages BVO’s
In onze vorige nieuwsbrief gaven we al aan dat er veel spelers uitgenodigd waren voor een
stage bij een BVO. Zo hebben er spelers stage gelopen (of doen dat nog steeds) bij
Feyenoord, Sparta, Excelsior, FC Dordrecht, NAC Breda, NEC & Almere City.
Op dit moment kunnen we melden dat de volgende spelers reeds zijn aangenomen:
Noah Poldervaart (Feyenoord O8)
Shairell Wouden (Excelsior O15)
Tarik de Nobrega (Sparta O16)
Georrayne Boumann (NAC O16)
Filip Grabovac (NAC O16)
Wij feliciteren deze spelers met deze mooie overstap en wensen ze heel veel succes bij hun
nieuwe club!

KNVB regioteams
Daarnaast zijn we als vereniging trots op het aantal spelers (meer dan 25) wat is uitgenodigd
voor de KNVB regioteams van onder 11 t/m onder 17. In elke leeftijdscategorie zijn er wel 1
of meerdere spelers geselecteerd voor de defintieve selecties. In totaal zijn er meer dan 15
Alexandria ’66 spelers geselecteerd!
Met deze regioteams spelen zij deze maanden aantrekkelijke wedstrijden tegen BVO’s uit het
hele land. Een mooie ervaring voor deze Alexandrianen.

Toernooien
Sinds dit seizoen hebben we weer een actieve toernooicommissie bestaande uit Martijn van
der Sluijs, Rene de Korte en Niels de Jong. Zij hebben dit seizoen al meermaals bewezen
een uitstekende organisatie neer te kunnen zetten.
Voor de komende maanden staan nog de volgende thuistoernooien op de planning:
Maandag 13 april 2020 (2e paasdag):

JO10-2 t/m JO10-6 & JO12-2 t/m JO12-5

Donderdag 21 mei 2020 (hemelvaart): JO9-3 t/m JO9-6 & JO11-2 t/m JO11-6
_______________________________________________________________________

Ouders
We zullen vanaf nu ook regelmatig artikelen met jullie delen die betrekking hebben op ouders
van sportende kinderen. In dit eerste deel nemen we jullie graag mee in een artikel van Ivo
Spanjersberg over het versterken van het zelfvertrouwen van een kind.
https://sportplezier.nl/content/2017/05/170529_geef-je-kind-zelfvertrouwen
_______________________________________________________________________

Planning
Wat staat er op de planning de komende maanden?
o Gesprekken met huidige trainers voor volgend seizoen
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o
o
o

Proces teamindelingen
Vervolg JVTC
Opstellen speelschema & trainingsschema 20/21

________________________________________________________________________

Bereikbaarheid
Mochten er nog technische zaken zijn waar u als lid vragen, opmerkingen of klachten over
heeft, dan kunt u altijd een mail sturen naar technischezakena66@gmail.com.
________________________________________________________________________
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