
     
     

     

 

  Maandelijkse update van de  

Hoofd Opleiding en 

 Coordinator Voetbalopleiding 

JEUGDOPLEIDING 

Trainerscursus 
KNVB 

De geplande cursus 

Pupillentrainer i.s.m. de KNVB is 

helaas uitgesteld voor een 

onbepaalde tijd. Onze trainers uit 

zowel de meiden als jongens 

sectie die zich hadden opgegeven 

blijven aangemeld staan om deze 

cursus te mogen volgen.  

Via de bekende 

communicatiemiddelen en deze 

nieuwsbrief houden wij iedereen 

op de hoogte van de start van de 

cursus.  

 

Teamindel ingen 
2021 -  2022 

Het seizoen is nog niet ten einde, 

maar wij starten binnenkort 

alweer met de teamindelingen 

voor het komend seizoen. 

Suggesties, ondersteuning is 

welkom en kan kenbaar gemaakt 

worden via een e-mail gericht 

aan Roberto Tessaro  

hjo@sdobussum.nl 

Voetballen in coronatijd en alternatieve invullingen op de zaterdagen 

Daar loop je dan, op een doordeweekse dag langs 

ons mooie sportcomplex. Het ligt er verlaten bij, 

een beelderige vlakte van plakkerige sneeuw op 

dat mooie kunstgras of op ons geweldige 

natuurgras hoofdveld. Het pad langs de 

kleedruimtes keurig geveegd tot de blauwe deur. 

Maar die deur zit potdicht, waar deze open had 

moeten staan. Dit keer door veel gevallen sneeuw 

die onze velden onbespeelbaar maken.  

Het spelletje wat wij zo graag spelen en al in de dynamiek 

anders is dan altijd, ligt nu volledig stil. Gelukkig biedt dit voor 

de kinderen en onze vrijwilligers mogelijkheden om een dag 

door te brengen met het gooien van sneeuwballen, het 

maken van een sneeuwpop of gewoon een heerlijke 

wandeling door de krakende sneeuw. Ach, gelukkig is sneeuw 

maar tijdelijk en hopen wij dit ook te kunnen zeggen over het 

Corona Virus.  

Wij zijn al bijna een jaar in de ban van het virus wat het spelen 

van volledige competiewedstrijden onmogelijk maakt. Het 

verzamelen met elkaar op de parkeerplaats, kijken of er 

voldoende auto’s zijn om weg te rijden richting de 

tegenstander, de aankomst op het sportpark, de 

wedstrijdspanning voorafgaande bij spelers, begeleiders en 

ouders, het juichen bij een doelpunt, het treuren 

van een gemist kans, het patatje of zakje snoep na de 

wedstrijd of even napraten als begeleiding bij de bar… Wat 

missen wij dit toch allemaal. Maar oh, wat zijn wij trots op hoe 

iedereen de activiteiten blijven invullen.  

Initiatieven worden aangereikt om alternatieve invulling te 

geven aan de activteit op zaterdag. Voorbeelden zijn een 

heuse snertcross bij de JO13-1, een teambuildingsdag i.c.m. 

een bezoek aan een geblesseerde speler bij de JO13-2, een 

bal- en skillmaster bij de JO16-1, Bubblebal bij de JO17-1 en 

een circuittraining bij de onder 9. Initiatieven die bijdragen 

aan het behouden en bieden van plezier in deze barre 

voetbalperiode.  

Heb jij zelf een initiatief en wil jij dit uitvoeren of bespreken 

over de uitvoeringsmogelijkheden hiervan?  

Stuur een e-mail naar hjo@sdobussum.nl en wij bespreken 

dit met elkaar. 

Ik hoop dat wij elkaar snel weer mogen treffen langs het veld 

en voor nu, BLIJF GEZOND EN PAS GOED OP ELKAAR. 

 

Roberto Tessaro 

Hoofd Opleiding 

Onderwerpen 

Voetballen in Coronatijd 

Alternatieve Invullingen zaterdag 

Trainerscursus KNVB 

Teamindelingen 2021 – 2022 

Jeugdopleidingsbeleid SDO 

Selectietrainers Jongens 2021-2022 

N u m m e r  

F E B R U A R I  
2 0 2 1  

01 



     
     

     

 

  

Het Jeugd Opleidings Plan is een 

levend document welke richtlijnen 

geeft binnen onze jeugdopleiding. 

Het is gericht op spelers en 

speelsters uitkomende in de 

basisteams, maar ook voor onze 

selectieteams. Het Jeugd 

Opleidings Plan heeft bijvoorbeeld 

dan ook geen onderscheid tussen 

het meisjes- en jongensvoetbal en 

heeft dan ook één belangrijk  doel. 

Het verhogen van het algemene 

voetbalniveau binnen de 

jeugdopleiding.  

Onze basisteams, vroeger onze 

breedtesport teams, zijn een zeer 

belangrijk onderdeel binnen onze 

jeugdopleiding, niet alleen in aantallen, 

maar ook voor de aanwas naar 

selectieteams toe. Immers zal SDO nooit 

langs het hek gaan staan tijdens 

trainingen om een speler te “scouten” 

van een andere vereniging uit de buurt. 

Nee, in onze jeugdopleiding zal er meer 

aandacht uitgaan naar de begeleiding en 

coaching van spelers uit onze basisteams, 

om uiteindelijk selecties te kunnen 

vormen met kinderen die het 

leervermogen van zichzelf willen 

aanreiken en de ambitie hebben om zich 

te ontwikkelen.  

Selectietrainers Jongens 

2021-2022 

Elk jaar is het weer spannend welke 
trainers willen doorgaan en welke 
aangeven te willen stoppen of een 
andere uitdaging aan te willen gaan. 
Zo ook dit jaar waar Michel 
Hummeling en Dennis de Loos 
hebben aangegeven de activiteiten 
van Hoofdtrainer binnen onze 
jeugdopleiding te beeindigen . Spijtig 
voor onze vereniging, maar wij 
respecteren deze beslissing van de 
beide heren.  

Daarmee is de staf voor komend 
seizoen nagenoeg rond en hebben 
wij alleen nog een vacature voor de 
Onder 9 sectie.  

Hieronder vindt u de trainers voor 
komend seizoen.  

19-1  

Piet van Dolen 

17-1  

Desley Groenewegen (2jaar) 

16-1 

André Gorel 

15-1  

Jeroen van der Geest (2 jaar) 

14-1 

Luc de Jong (2 jaar) 

13-1  

Patrick Kreuning (2 jaar) 

12-1  

Rick Schipper 

11-1  

Michel Meester 

10-1  

Denzel Karstens (2 jaar) 

09-1  

Vacature 

08-1  

Joost van der Geest (2 jaar)  

BELANGRIJK 

Na 04 maart 2021 zijn wij ook in staat 
om u de trainers voor de 
meidensectie bekend te maken. 

En ja, vanzelfsprekend zijn speelsters en 

spelers van andere verenigingen welkom 

om bij SDO te voetballen en onderdeel uit 

te maken van onze opleidingsplannen, 

maar wij gaan niet lobbyen bij een hek 

van een andere vereniging en tonen ons 

loyaal aan hen, zoals is opgenomen in het 

convenant.  

“Wij nemen de eigen 

ontwikkeling als 

uitgangspunt en koppelen 

hier acties aan”  

In de onderbouw gaan wij meer trainen in 

circuitvormen ol.v. een Hoofdtrainer en 

assistenttrainers. Iedereen moet dezelfde 

oefenstof aangereikt krijgen, maar moet 

dit kunnen uitvoeren op het eigen niveau 

om plezier te behouden, het 

leervermogen aan te reiken en de eigen 

ambitie te kunnen volgen. Door met 

elkaar te trainen als leeftijdsgroep, met 

voortdurend onderscheidende situaties 

en indelingen zal het voor ieder kind een 

feest worden om te trainen. Immers, het 

individu staat centraal.  

Wij nemen dan ook de eigen ontwikkeling 

als uitgangspunt en koppelen daar acties 

aan. Hierdoor richten wij ons op het beter 

worden, dan op het beter zijn dan 

anderen. 

Onze selectieteams, zowel bij de meiden 

als de jongens, trainen vrijwel altijd 

driemaal per week. De eerste training van 

de week is een combinatie van sport en 

spel, movement en techniek, waarbij de 

tweede training ontwikkelingsgericht en 

de derde training is specifiek gericht op 

teamontwikkeling en teamtaken.  

Jeroen van der Geest (Coordinator 

Voetbalopleiding) en Patrick Kreuning 

(Coordinator Techniek en Movement) 

spelen ook een belangrijke rol binnen het 

(vernieuwde) jeugdopleidingsplan. 

Volgende maand zal ik ruimte geven om 

Jeroen en Patrick in een interview 

toelichting te geven op de posities die ze 

bekleden nu en in het komende seizoen.  

Elke eerste maandagavond van de 

vakantie zal de selectietraining vervallen 

en gaan de trainers met elkaar in gesprek 

over ontwikkeling van spelers en leggen 

ze dit vast in het spelersvolgsysteem of 

wordt er een workshop, training- of 

vergelijkbaar gegeven om kennis en 

kunde op te halen en te delen met elkaar.  

Alles met één doel… De toekomst. 

Volgende maand meer…..  

Jeugdopleidingplan  

Het jeugdopleidingsplan is er voor iedereen, 

of je nu in een selectieteam of basisteam 

speelt, bij de meisjes of de jongens. Het plan 

is er voor iedereen! 


