
          
 
 
 
 Beste ouders (spelers), 
 

Het  samenstellen van de voorlopige-jeugd(selectie)teams is afgelopen maanden gebeurd 
volgens het nieuwe vv Rijen beleid (vastgelegd in het Voetbaljeugdplan 2009/2012– zie ook 
onze website). Dit samenstellen is moeilijk en blijft altijd spannend voor spelers én ouders.  
Rondom de D heeft dit tot vragen/reacties e.d. geleid.  Enkele ouders hebben dit rechtstreek 
bij ons (Jeroen Gillessen bestuurslid Jeugdzaken en Ad Laming bestuurslid Technische 
Zaken) neergelegd. Dus niet via ..…via of via het ‘roddelcircuit’.  Deze houding waarderen wij 
en daarom nemen wij nu de moeite om aan deze ouders e.e.a kort uit te leggen. 

 
1e In ons nieuwe voetbalbeleid hebben onze trainers/keeperstrainers een 

belangrijke voetbaltechnische hoofdrol; zeker bij de A1 t/m  D1. 
2e Eind april maken de trainers (samen) een eerste voorlopige selectielijst. Zij 

gebruiken daarbij onze vastgelegde selectiepunten (techniek-spelinzicht-mentaliteit 
e.d). Soms kunnen ze hierbij overleg zoeken met een leider of een coördinator. 

3e Met deze voorlopige-lijst/spelers gaan zij dan (in mei) oefenen, trainen en 
praten (indien nodig overleggen zij met de ouders e.a.). 

 4e De trainers geven hun lijst/advies aan de TC (technische commissie). 
5e De TC bespreekt dit advies en beslist.  De TC koppelt dit besluit terug aan de 

trainers/keeperstrainers.  
6e Hierna worden de andere teams samengesteld door de JC en bekend gemaakt. 
7e Tot september (vóór de 1ste competitiewedstrijd) kunnen dingen veranderen en dan 

ontstaat de ‘definitieve-lijst’.   
8e Hier gaan we in september t/m december mee spelen. In deze periode willen 

we rust en lekker voetballen. 
9e Eind december volgt er een evaluatie + indien nodig een aanpassing van de 

indelingen.  Hier gaan we dan mee werken tot en met april. 
 

Als bestuur en TC zijn wij tevreden over deze aanpak en over de manier waarop onze 
trainers dit nu aangepakt hebben. 
Aan bepaalde verbeterpunten (zoals: tijdig en goed communiceren) willen wij altijd werken. 
Opmerkingen over ‘discriminatie’, ‘vriendjespolitiek’ e.d. vinden wij ernstige beschuldigingen,  
het is onzin en het past niet bij de sfeer van vv Rijen.  
Als hier problemen mee zijn verwijzen wij jullie naar onze Fairplaycommissie (zie website).  

  
Wij begrijpen, dat deze uitleg jullie situatie concreet niet verandert. Wij hopen wel, dat 
we elkaar nu beter begrijpen en ons samen op een positieve manier op de toekomst 
gaan richten. Wij willen daarom ook afsluiten met twee tips: 

 Spelers: Kom trainen en laat in de wedstrijden zien, dat je er wel bij hoort. Knok  
je terug.  Dat traint en speelt ook lekkerder. Jouw kans komt dan zeker. 

 Ouder : Steun je kind op een positieve manier bij het trainen/spelen. 
   Dat is ook voor hem én voor uzelf leuker. 
 
 Wij wensen iedereen veel Prestatie, Passie en vooral Plezier 
 
 Ad Laming (TZ)      Jeroen Gillessen (JZ) 
 
 Opmerking: Het is uiteraard prima als u deze brief verspreidt aan andere  

ouders/spelers.  Er komt ook een uitleg in ons aanstaande clubblad. 
    Hiermee sluiten wij deze kwestie af !  


