INFORMATIEBLAD VOOR ALLE JEUGDLEDEN
LEWEDORPSE BOYS / SV NIEUWDORP / VV BORSSELE

SEIZOEN 2020 – 2021

Voorwoord
Onze samenwerking op het jeugdvoetbalgebied tussen Lewedorpse Boys, SV Nieuwdorp en
(later) vv Borssele bestaat al sinds 1991. We gaan dus het 30ste competitieseizoen in. Helaas
heeft vv Borssele op dit moment te weinig jeugdleden, en is besloten om de jeugdafdeling op
te heffen en de spelers over te schrijven naar Lebo of SVN. Omdat we het belangrijk vinden
dat de VVB aangesloten blijft bij onze jeugdafdeling houden we de naam:
SJO Lebo/SVN/VVB.
Maatschappelijk gezien is verantwoorde sportbeoefening een groot goed en draagt het bij aan
een gezond en sociaal klimaat in onze gemeente. Een goede organisatie is daarbij een
voorwaarde.
In dit boekje treft u alle informatie aan over het jeugdvoetbal.
We laten als jeugdafdeling zien wat en wie we willen zijn en op welke wijze we dat denken te
realiseren. Een toelichting op onze jeugdorganisatie en regels die we van belang vinden en die
nodig zijn om onze jeugdafdeling een vooraanstaande plaats te laten innemen binnen onze
verenigingen zijn terug te vinden in dit informatieboekje. Speciaal aandacht voor de coronavoorschriften.
We zijn ons ervan bewust dat een gezonde en positieve vereniging niet ontstaat door regels en
papier maar ook steunt op de inzet en ondersteuning van leden, sponsoren, vrijwilligers,
supporters en ouders. Ondanks dat we een kleine vereniging zijn lukt het ons elk jaar om met
ieders inzet alle zaken te kunnen regelen, we kijken met veel vertrouwen naar de toekomst en
rekenen op ieders medewerking.
Uw vragen en opmerkingen zijn dan ook meer dan welkom en helpen ons zaken te verbeteren.
Namens de jeugdcommissie SJO Lebo/SVN/VVB
John de Jager
secretaris jeugdcommissie
===================================================================

KICK OFF NIEUWE SEIZOEN
WOENSDAG 26 AUGUSTUS
SPORTVELD LEWEDORP
AANWEZIG 18.45 UUR
VOOR ALLE JEUGDSPELERS

JEUGDVOETBAL LEBO/SVN/BORSSELE (SJO LEBO/SVN/VVB)
Sportpark Lewedorpse Boys:
Sportpark SV Nieuwdorp:
Sportpark vv Borssele

Korenweg 5b/7, 4456 RT Lewedorp
Pr. Margrietstr. 54, 4455 AX Nieuwdorp
Troyeweg 5, 4454 AD Borssele

Telefoon clubgebouw Lewedorp:
Telefoon clubgebouw Nieuwdorp:
Telefoon clubgebouw Borssele

0113-613286
0113-613249
0113-352570

Tenue:

rood shirt
witte broek
witte kousen met rode rand

Contributie per jaar (wordt jaarlijks aangepast!):

JO19en jonger: € 93,00 per jaar
JO13 en jonger: € 80,00 per jaar

Jeugdwedstrijdsecretariaat:

John de Jager 06-12763105
jldejager@zeelandnet.nl

Ledenadministratie Lewedorpse Boys :

Ruden Grim, mobiel 06 - 18 66 07 41
secretaris@vvlebo.nl

Ledenadministratie SV Nieuwdorp :

Peter de Winter 06-4608 8404
pierrelhiver@zeelandnet.nl

Contactpersoon Borssele:

John Bos 0650641034
johnb@vvborssele.nl

Verenigingsnummer SJO Lebo/SVN/VVB bij KNVB
Rekeningnummer

PXFX60R
Rabobank NL90RABO0346024013

Website mededelingen jeugd:

www.vvlebo.nl

Websites clubs:

www.vvlebo.nl. www.svnieuwdorp
www.vvborssele.nl

JEUGDCOMMISSIE LEBO/SVN/VVB:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:

vacant
John de Jager
Patrick Hermes
Corry Hage namens SVN
John Bos namens VVB
Anja de Vos (algemeen bestuurslid)
Elmar Peeters namens Lebo

(Wedstrijd)coördinator op zaterdag:
Anja de Vos
via kantine Lewedorp:

0113-613286

Algemene informatie
Contributie

Per jaar stuurt de penningmeester van de aangesloten vereniging een nota met daarop het
te betalen bedrag. Betaal deze binnen twee weken.

Aan- en afmelden als lid

Aan- en afmelden als lid behoort men schriftelijk te doen aan de ledenadministrateur van de
aangesloten vereniging en onze jeugdsecretaris. Wanneer dit in het lopende seizoen valt is
men de contributie verschuldigd tot aan het eind van dit seizoen. Afmelden van een jeugdlid
dient te gebeuren vóór 1 juni van het lopende jaar. Dit ook i.v.m. de nieuwe opgave bij de
KNVB van de teams voor het seizoen erop. Inschrijfformulier nieuwe leden; zie clubwebsites.

Klachten en opmerkingen

Wanneer u klachten en/of opmerkingen heeft kunt u bellen met de leden van het
jeugdbestuur of de leiders en trainers van het elftal. Ieder mens maakt fouten, dus wij
stellen het zeer op prijs dat u belt. Dan kunnen wij er wat aan doen als dit noodzakelijk is.

Douchen

Wanneer de jongens en meisjes klaar zijn met voetballen of trainen is het lekker fris als ze
douchen. Zo stappen ze niet met vieze wedstrijdkleren in (andermans) auto of op de fiets. In
principe geldt voor iedereen: na elke wedstrijd en training douchen. In de praktijk blijkt dat
echter niet door iedereen te worden opgevolgd. Indien er moverende redenen zijn om
(incidenteel) niet te douchen, dan afstemmen door ouder(s) met de leider/trainer

Training

Op de training dienen de spelers de volgende voetbalkleding te dragen:
Voetbalkousen, korte voetbalbroek, shirt en voetbalschoenen. Ook een trainingspak zodra
weersomstandigheden minder worden. Daarnaast is het aan te bevelen om bij regenachtige
omstandigheden een licht regenjack te dragen. Vergeet niet om ook de verplicht te dragen
scheenbeschermers en een trainingspak mee te nemen.

Wedstrijddag

Op de wedstrijddag dienen de spelers de volgende voetbalkleding mee te nemen:
Voetbalschoenen en scheenbeschermers, naast douchespullen. Het dragen van
scheenbeschermers is verplicht.

De komende 3 seizoenen is 123inkt.nl wederom hoofdsponsor van onze jeugdafdeling.
Komend seizoen worden alle spelers weer voorzien van nieuwe kleding.
Elk team heeft een wedstrijdtenue (shirtje / broekje / kousen). Deze blijven eigendom van de
club. Als iets zoek raakt dan dient dit vergoed te worden. Aan het begin van elke
competitie/beker zal er per team verdere uitleg komen over wassen en of eventueel
broekje/kousen die mee naar huis worden genomen.
Verder krijgt elk jeugdlid een trainingspak en een voetbaltas. Het trainingspak mag (EN
MOET!) enkel en alleen op zaterdag of doordeweekse wedstrijddagen worden gedragen.
DUS: Bij elke thuis- of uitwedstrijd dient het trainingspak zowel voor als na de wedstrijd
verplicht te worden gedragen.
De voetbaltas is ook verplicht (op zaterdag) voor de thuis- en uitwedstrijden. Tip: gebruik
voor de trainingen een andere tas om eventuele “slijtage” te voorkomen.
Bij beschadiging / verlies van zowel de tas als het trainingspak dient deze vergoed te
worden.

Bekendmaking wedstrijden

Alle wedstrijden zijn (meestal) 2 weken van te voren bekend en de data en de tijden van
vertrek en aanvang van de wedstrijden worden dan ook doorgegeven door de leider of
trainer. Ook op de website (www.vvlebo.nl) is recente informatie te vinden.
Informatie gaat meestal via de mail.

Tip: meld je aan via www.voetbal.nl (o.a. KNVB- lidnummer nodig!) en volg jouw team en
andere teams, ook wedstrijdprogramma’s en standen. De website van Lebo is volledig
afgestemd op sportlink. Door aanmelding is alles te volgen.
Wat te doen bij slecht weer?

Als het weer zo slecht is en de wedstrijden op zaterdagmorgen afgelast kunnen worden, dan
zal iedereen primair door de eigen leider/trainer worden geïnformeerd via mail of
telefoon(cirkel). Dit gebeurt ruim van te voren. Leider/trainer neemt namelijk zelf contact op
met tegenpartij (bij uitwedstrijden) of is geïnformeerd via de coördinatie vanuit kantine
Lebo.
Bel ook niet zelf naar één van de leiders thuis of naar de kantine als er nog niets bekend is.
De keuring van de velden vindt plaats tussen 08.00 uur en 09.00 uur.
Afgelasting door KNVB: zie teletekst, Zuid 1 (pagina 603)

Activiteiten bij afgelasting

Per elftal/team zullen er afspraken gemaakt worden over eventuele trainingen of andere
activiteiten. Er wordt ook een tijd afgesproken wanneer het begint.
Vervoer bij uitwedstrijden

Voor vervoer bij uitwedstrijden zullen onze leiders contact opnemen met de ouders over een
soort van vervoerschema. Hierin zal worden geprobeerd om de ouders beurtelings te laten
rijden. Dit zal hooguit 3 á 4 keer per seizoen zijn (mits iedereen 1 keer kan rijden).
Afmelden bij wedstrijden en trainingen

Als uw kind niet kan spelen of trainen, geef dit dan a.u.b. tijdig door aan de leider of trainer.

Winterstop

In verband met de weersomstandigheden zal er in de wintermaanden een periode zijn
waarin er geen competitievoetbal is voor onze jeugdteams. Dit is meestal van half december
tot eind januari, afhankelijk van het weer. Eind januari beginnen de voorjaarsreeksen.
Winteractiviteiten

Tijdens de voornoemde winterstop zal het jeugdbestuur proberen om een aantrekkelijk
programma in elkaar te zetten, met diverse activiteiten voor groot en klein. Het JOB/Halt
zaalvoetbaltoernooi is een jaarlijks terugkerend evenement.
Gebruik materiaal tijdens trainingen

Iedereen weet dat er ballen, hesjes, pylonen nodig zijn om te kunnen trainen. We weten ook
dat ze erg duur zijn. Dus laten we proberen om samen met de trainers ze na elke training
weer netjes op te bergen in het daarvoor bestemde materialenhok.
Sponsorshirts

Al onze teams spelen dus in een wedstrijdtenue, welke beschikbaar zijn gesteld door de
123inkt.nl en de vereniging.
Trainingen tijdens de vakanties

In de kerstvakantie zal er NIET getraind worden. In de andere vakanties, wordt dit per team
besproken en wordt iedereen hierover geïnformeerd of het wel of geen trainen is.
Website 123inkt.nl: https://www.123inkt.nl/lewedorpseboys
(ook voor schoolartikelen!)

Elftal begeleiding jeugdafdeling Lebo/SVN/VVB
Leider
▪ Draagt zorg voor de communicatie tussen de vereniging en de spelers plus ouders.
▪ Is het aanspreekpunt van de ouders. Bij problemen en/of calamiteiten stelt de leider
het jeugdbestuur hiervan op de hoogte.
▪ Is het aanspreekpunt van het jeugdbestuur bij zaken betreffende zijn of haar team.
▪ Stelt bij ernstige blessures of ziekte van een speler (of ouder) het jeugdbestuur op de
hoogte. In gezamenlijk overleg wordt dan een attentie geregeld.
▪ Informeert de ouders/spelers als de wedstrijd niet doorgaat.
▪ Zorgt zelf voor vervanging bij haar/zijn afwezigheid.
▪ Zorgt voor vervoer tijdens de uitwedstrijden.
▪ Regelt in overleg met de jeugdwedstrijdsecretaris de leiding:
scheidsrechter/lijnrechter. Het jeugdbestuur zal evt. helpen om voor een
scheidsrechter en lijnrechter te zorgen, maar de leider zal dit zelf tijdig aan moeten
geven.
▪ Benadert niet rechtstreeks spelers van een ander team bij spelerstekort maar doet
dit altijd via de trainer/leider van het betreffende team.

Tijdens wedstrijden
▪ Regelt voor de leiders van de tegenpartij koffie/thee.
▪ Zorgt voor het correct invullen van het wedstrijd- of uitslagenformulier.
▪ Geeft ook de uitslag van uitwedstrijden door aan John de Jager via Whats app + klein
verslagje.
▪ Zorgt bij thuiswedstrijden zelf voor het neerzetten en opruimen van de doeltjes.
▪ Houdt toezicht op het netjes houden en opruimen van de kleedkamers.
▪ Ziet er op toe dat er na de wedstrijd wordt gedoucht.
▪ Informeert het jeugdbestuur bij incidenten tijdens de wedstrijden (bijvoorbeeld bij:
als de wedstrijd gestaakt is, problemen met toeschouwers, tegenstanders en eigen
spelers, ernstige blessures)

Trainer
▪ Is tijdig aanwezig voor de trainingen.
▪ Is het aanspreekpunt van de ouders. Bij problemen en/of calamiteiten stelt de
leider/trainer het jeugdbestuur hiervan op de hoogte.
▪ Zorgt dat na training kleedruimte schoon achterblijft (in overleg spelers)
▪ Neemt bij twijfel over de staat van het veld contact op met de consul van de
desbetreffende vereniging. In overleg wordt dan bepaald of er van het veld gebruik
gemaakt mag worden.
▪ Informeert de ouders/spelers (evt. via leider) als de training niet doorgaat.
▪ Zorgt voor vervanging bij haar/zijn afwezigheid.
▪ Ballen:
o Pompt de ballen zelf op (laat dit de spelers niet doen!)
o Maakt gebruik van geschikte ballen (er is een verschil tussen de ballen van de
MF- en F-pupillen, E en de hogere elftallen). Aantal mee = aantal terug
▪ Ruimt de doelen/kleine doeltjes na gebruik op.
▪ Ziet toe op het netjes houden van het ballenhok
o ballen in het rek of meenemen in een ballennet
o pionnen op hun plaats

Oefenwedstrijden
Bij het organiseren van oefenwedstrijden op het sportpark dient met het volgende rekening
gehouden te worden:
▪

▪

▪

De wedstrijd dient te allen tijde gemeld te worden bij de jeugdwedstrijdsecretaris en
de wedstrijdsecretarissen van betrokken verenigingen. Dit in verband de bezetting
van de velden. Ook is de wedstrijdsecretaris op de hoogte of er wel van de velden
gebruik gemaakt mag worden.
De leider is zelf verantwoordelijk voor het openen, afsluiten en opruimen van de
kleedkamers en het ballenhok.
Hetzelfde geldt voor het plaatsen, opruimen en op slot doen van de doelen.
De leider benadert (minimaal 5 dagen voor de datum van de geplande
oefenwedstrijd) de vertegenwoordiger van de kantine. Deze regelt, eventueel in
overleg met betrokkenen team, verder de bezetting van de kantine.

Kampioenen
Als een team kampioen kan worden (of is geworden) dan is er het volgende bedrag
beschikbaar om dit kampioenschap te vieren:
De bedragen zijn:

Elftal: € 60,-

Zeven-of zestal: € 30,-

Op welke wijze dit bedrag wordt besteed is aan de leiding (bv bloemen, frites eten,
consumpties, kampioensfoto). Op verzoek kan het jeugdbestuur hierbij helpen maar het
initiatief ligt bij de leiding van het team.

Jeugdactiviteiten
Het jeugdbestuur initieert het gehele seizoen allerlei (traditionele) activiteiten. Uiteraard kan
zij dat niet alleen en is de hulp van de jeugdleiders en -trainers nodig. Zonder deze hulp van
de elftalbegeleiders kunnen de activiteiten geen doorgang vinden.
Jaarlijks worden onder andere de volgende activiteiten georganiseerd:
▪
▪
▪

Voetbal- en jeugdkamp
Sinterklaas
Financiële activiteit (bv sponsorloop)

▪
▪
▪

Halt zaalvoetbal
Bezoek zwembad
Bezoek eredivisie

Zoals eerder vermeld is er rond Kerst het jeugd-Halt-zaalvoetbaltoernooi. Dit meerdaags
toernooi vraagt veel inzet van vereniging, leiders en trainers. Maar ook van de ouders!

Elftalactiviteit
Per seizoen stelt het jeugdbestuur een geldbedrag per elftal/zevental beschikbaar dat
besteed kan worden voor een eigen georganiseerde activiteit. Is het bedrag aan het einde
van het seizoen niet gebruikt, dan kan hier het volgende seizoen niet nog eens een beroep
opgedaan worden.
De bedragen zijn:
JO17: € 100,00
JO15/JO13: € 75,00
Zevental/mini: € 50,00

Afval

Fietsen

Taalgebruik
Lawaai
Consumpties

Doelen

Help het sportpark netjes te houden. Afval dus in de afvalbakken. Er zijn er genoeg.
Zet fietsen alleen in de fietsenrekken en laat de ingang vrij. Eventuele hulpdiensten
kunnen hiervan hinder ondervinden. Ook is het niet toegestaan om binnen de
omheining te fietsen. Maak gebruik van het fietspad, zorg voor voldoende verlichting
en draag de uitgereikte veiligheidshesjes. Rij achter elkaar en niet met 3/4/5 naast
elkaar!
Let op het taalgebruik. Grof taalgebruik en discriminerende woorden horen niet
thuis op een voetbalveld.
Er wonen mensen in de buurt. Houdt daar dus rekening mee, ook bij rijden naar en
terugrijden van het sportveld.
Het is tijdens de wedstrijden niet toegestaan om consumpties in glas te nuttigen
langs het veld. Hetzelfde geldt voor alcoholische consumpties. Dat mag buiten alleen
op het terras voor de kantine.
Het is buiten de wedstrijden om NIET toegestaan te schieten op de grote doelen.
Aan iedereen (bestuur, leiders, trainers en ouders) het verzoek om diegenen die dit
toch doen er op aan te spreken

Gedragsregels spelers

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accepteer de beslissingen van de scheids- en grensrechter. Beïnvloed de scheids- en
grensrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf verliezer bent.
Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te
zijn. Spreek je medespelers gerust aan op onsportief gedrag.
Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en
wedstrijden kunt spelen. Douchen na de training is gewenst en na de wedstrijd
verplicht.
Na de training en wedstrijd dienen de kleedkamer en douche ruimte schoon te
worden achtergelaten, dus vegen en zo nodig de trekker door de ruimte(s) halen, dit
geldt ook voor uitwedstrijden.
Kosten die gemaakt zijn i.v.m. gele of rode kaarten worden in principe door de
spelers zelf betaald.
Je beoordeelt een andere speler niet op zijn/haar uiterlijk;
Je sluit een andere speler niet buiten van activiteiten;
Je komt niet zonder toestemming aan de spullen van een ander;
Je scheldt een andere speler niet uit en je verzint geen bijnamen;
Je lacht een andere speler niet uit en je roddelt niet over andere spelers;
Je bedreigt niet en je doet elkaar geen pijn;
Je accepteert een andere speler zoals hij of zij is;
Je bemoeit je niet met een ruzie door zomaar partij te kiezen;
Als je zelf ruzie hebt, praat het eerst uit; lukt dat niet dan meld je dat bij de trainer of
leider;
Als je ziet dat een speler benadeeld wordt, dan vertel je dat aan de trainer of leider.

Als ongeoorloofd gedrag plaatsvindt, ervaren we dit als een probleem voor iedereen bij
Lebo/SVN/Borssele. Dus zowel voor de trainers en leiders als voor de ouders, de betrokken
spelers, maar ook de 'zwijgende' groep kinderen.
Iedereen (jeugdbestuur/trainers/leiders/spelers/ouders) heeft een inspanningsverplichting om
ongewenst gedrag te voorkomen en aan te pakken door het scheppen van een veilig klimaat.
Trainers en leiders moeten tijdig inzien en alert zijn op ongewenst gedrag in algemene zin.
Indien het toch optreedt, moeten zij duidelijk stelling nemen en actie ondernemen tegen dit
gedrag, eventueel in overleg met het jeugdbestuur. Voorgaand wordt door alle betrokken van de
jeugdafdeling onderschreven en wordt ook vooraf besproken met alle teams door de
leiders/trainers.

Gedragsregels ouders en toeschouwers
•
•

•

•
•

Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd. Steun uw kind
en geef geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft
verloren.
Val een beslissing van de scheids- en grensrechter/wedstrijdleider niet af en trek
nooit de integriteit van deze personen in twijfel. Erken de waarde en het belang van
functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis
om het sporten van uw kind mogelijk te maken.
De teams worden volgens de KNVB richtlijnen ingedeeld, waarbij primair op
leeftijd wordt ingedeeld. Evt. kan bij tekorten in een leeftijdscategorie worden
geschoven. Het jeugdbestuur zal in overleg met trainers/leiders de indelingen
vaststellen.
In de kantine is een rookverbod van kracht. Direct langs de lijn zien wij liever ook
geen rokende mensen.
Gelukkig volgen veel ouders het voetballen van hun zoon of dochter. Het
enthousiasme van de ouders is erg belangrijk voor de voetbalbeleving van kinderen.
Laat het bij positieve aanmoedigen en geen aanwijzingen!

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van kracht gegaan. Deze Europese privacywet bevat de regels voor het verwerken
van persoonsgegevens. De AVG volgde de Nederlandse Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) op die van kracht was. Verenigingen en stichtingen die
persoonsgegevens verwerken krijgen nu meer verplichtingen.
Voor publicatie van mensen over hun persoonlijke informatie, telefoonnummers,foto
etc. op internet en in de administratie. is in principe altijd toestemming nodig. Nu
onder de AVG moet toestemming uitdrukkelijk, specifiek en apart worden gegeven.
Om hier (een praktische) invulling aan te geven willen we de mensen -die er bezwaar
tegen hebben dat hun persoonlijke gegevens op onze website (komen te) staanvragen dit op ieder moment en zonder opgaaf van redenen aan te geven.
.

CORONA PROTOCOLLEN
We willen jullie graag wijzen op de protocollen opgesteld door de KNVB om weer op een
veilige manier te kunnen gaan sporten. Het belangrijkste dat hier in staat: respecteer zo
veel als mogelijk de sociale afstand van 1,5m!
Concreet voor de trainingen op onze club betekent dit dat alle oefenvormen weer
toegestaan zijn, maar dat er voor, na en tijdens de oefeningen ten alle tijde 1,5m afstand
bewaard dient te worden.
Om toch zo normaal mogelijk te kunnen trainen, zullen we voor degene die na de
training willen douchen, de kleedlokalen openstellen. We doen wel een beroep op jullie
verantwoordelijkheid om ook in de kleedlokalen zoveel mogelijk afstand te bewaren.
Gebruik zo veel mogelijk de ruimte in alle kleedlokalen en douche om beurten. We doen
ook een beroep op de trainers om de trainingstijden hier zo goed mogelijk op af te
stemmen. Verder adviseren wij om al omgekleed naar het sportveld te komen, je eigen
bidon mee te nemen en regelmatig je handen te wassen/desinfecteren.
Er zijn diverse protocollen: voor spelers, bestuurder, toeschouwers etc.
De KNVB heeft een website hiervoor: https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen

Belangrijk om deze te bekijken. Ook als jeugdafdeling zullen we deze protocollen 1 op 1
volgen!

Indelingen teams 2020-2021
LEBO-SVN-VVB JO16
Stijn Schrier
Wessel Govers
Mila Verdonk
Jesse van Belzen
Jelmer Vale
Cas Hermes
Lars de Hond
Sem Blom

Owen Hoek
Milan van Tatenhove
Pascal Igounet
Jochem Dekker
Mutardha Safaa Alasadi
Jamy Clement
Migjen Sylejmani

Juli Hoondert

TRAININGSDAGEN
Maandag trainen Nieuwdorp
19:00-20:15
(18:45 aanwezig i.v.m. omkleden e.d.)

TRAINER(s)
Pieter de Vos
Rick Imanse

LEIDER(s)
Pieter de Vos
Rick Imanse

(O6-31245509)

Donderdag trainen
Lewedorp
18:30-19:30
(18:15 aanwezig i.v.m. omkleden e.d.)

WEDSTRIJDLOKATIE NAJAAR 2020

BIJZONDERHEDEN

10.00 uur te Nieuwdorp

De competitie indelingen, speelschema’s en de wedstrijden staan op www.vvlebo.nl (zodra bekend) en via
de eerder genoemde site en app: voetbal.nl

LEBO-SVN-VVB JO14
Neline van Stee
Luuk de Bas
Amilon Yonas Mengusteab
Sander Eckardt
Espen Tesselaar
Bruce de Kooning
Kevin Delhez
Vince Kers
Keano Rooze
Yannick Menheere
Jasmijn Otte
Sebas vd Veeken
Jens Boonman

TRAININGSDAGEN

TRAINER(s)

18.30 uur – 19.30 uur, dinsdag te
Lewedorp

Stan de Hond
06-31269972
Wesley Sarijoen

18.30 uur – 19.30 uur, donderdag te
Lewedorp

Rogier Boogaard

WEDSTRIJDLOKATIE NAJAAR 2020

LEIDER(s)
Stan de Hond
Wesley Sarijoen
Rogier Boogaard

BIJZONDERHEDEN

Lewedorp, 10.00 uur

De competitie indelingen, speelschema’s en de wedstrijden staan op www.vvlebo.nl (zodra bekend) en via
de eerder genoemde site en app: voetbal.nl

LEBO-SVN-VVB JO12
Roy Geelhoed
Ryan Wisse
Chandly v Hengel
Zhi Bos
Dieshara Schipper
Samuel vd Eynde
Chantal Verdonk
Serena Verdonk
Valero Paaijmans
Jenz Kaiser
Chloe Streitwolf

TRAININGSDAGEN
Dinsdag te Lewedorp
Donderdag te Nieuwdorp

TRAINER(s)

LEIDER(s)

John Bos 06-50641034

John Bos

Klaus Streitwolf

Klaus Streitwolf

18.30 uur – 19.30 uur

WEDSTRIJDLOKATIE NAJAAR 2020

BIJZONDERHEDEN

10.00 uur te Lewedorp

De competitie indelingen, speelschema’s en de wedstrijden staan op www.vvlebo.nl (zodra bekend) en via
de eerder genoemde site en app: voetbal.nl

De Onder 11 en onder 12 pupillen spelen 8 tegen 8-wedstrijden op een bijna half veld
(42,5 x 64m)

LEBO-SVN-VVB JO11
Bente Delhez
Jet Geelhoed

Dave de Jonge
Dani Vermeulen

Fay Blom
Natasja Lindenberg
Cheyenne van Garsel
Caithlin Louisse

Niels Eckhardt
Finley Louisse
Beau Marijs

TRAININGSDAGEN
Maandag en Woensdag te Lewedorp

TRAINER(s)
Remo de Jonge
Rick Delhez

LEIDER(s)
Remo de Jonge 06-50839504
Rick Delhez 06-46458063

18.30 uur – 19.30uur

WEDSTRIJDLOKATIE NAJAAR 2020

BIJZONDERHEDEN

10.00 uur te Lewedorp

De Onder 11 en onder 12 pupillen spelen 8 tegen 8-wedstrijden op een bijna half
veld (42,5 x 64m)

LEBO-SVN-VVB JO10
Levi Kuijper
Veronique v Stee
Timo Petiet
Joep Schot
Natan Yonas Mengusteab
Lars Boonman
Toots van Overloop
Luca Wisse
Taimullah Suwwan
Nikolai Harman

TRAININGSDAGEN
Dinsdag en Donderdag te Lewedorp

TRAINER(s)
Thomas Petiet
Elmar Peeters

LEIDER(s)
Thomas Petiet 06-23816831
Elmar Peeters ( 06-34796660)

18.30 – 19.30 uur

WEDSTRIJDLOKATIE NAJAAR 2020

BIJZONDERHEDEN

10.00 uur te Lewedorp

De competitie indelingen, speelschema’s en de wedstrijden staan op www.vvlebo.nl (zodra bekend) en via
de eerder genoemde site en app: voetbal.nl

De pupillen onder 8, onder 9 en onder 10 spelen 6 tegen 6 wedstrijden op een bijna kwart veld (42,5m x
30m).

LEBO-SVN-VVB JO09
Jurre Steenblok
Sharon v Bremen
Nick Geelhoed
Stan Otte
Quinn Otte
Damian Rooze
Milou Nieuwenhuijze
Nurahmed Mohamed Habib
Eric Koudenberg

TRAININGSDAGEN
Dinsdag en donderdag te Lewedorp

TRAINER(s)
Maurits Otte
Frankwin v Bremen

LEIDER(s)
Maurits Otte 06-51245584
Frankwin v Bremen 06-46402872

18.30 uur – 19.30 uur

WEDSTRIJDLOKATIE NAJAAR 2020

BIJZONDERHEDEN

10.00 uur te Nieuwdorp

De pupillen onder 8, onder 9 en onder 10 spelen 6 tegen 6 wedstrijden op een bijna
kwart veld (42,5m x 30m).

Profile toernooi: 31 augustus t/m 3 september
(programma: zie www.vvlebo.nl)

LEBO-SVN-VVB JO07 (2 teams)
Kiki Nieuwenhuijze
Kaat Geelhoed
Noud Caljouw

Sanne Rijk
Tijne Verkooijen
Teije van Velsen

Aiden Vermeulen
Luuk Steenblok
Milan van Dijk
Emanuel vd Eijnde
Mila Petiet

Enzo Scheepstra
Silvan Karman
Jari Heesters

TRAININGSDAGEN
Woensdag te Lewedorp
18.30 uur – 19.30 uur

TRAINER(s)
Mirella Steenbakker 06-20052388
Nico Steenblok
Martien Geelhoed
Vivian de Vos
Joan Eversdijk

WEDSTRIJDLOKATIE NAJAAR 2020
10.00 uur te Lewedorp

LEIDER(s)
Mirella Steenbakker 06-20052388
Nico Steenblok
Martien Geelhoed
Vivian de Vos
Joan Eversdijk

BIJZONDERHEDEN

===============================================

VOETBALKAMP 2021
13 MEI T/M 16 mei 2021

In de luwte van het dorp Bruinisse vindt u de Stoofpolder, een volledig uitgeruste
groepsaccommodatie aan het water.
https://www.destoofpolder.nl

EEN SPORTIEF SEIZOEN 2020-2021

