Beste (ouders van) leden,

Halverwege de tweede seizoenshelft, zien we de meeste teams in de subtop van de competitie
ranglijst. SVMM 3 voert de lijst aan, en maakt serieus kans op het kampioenschap! JO19-1 staat knap
derde en ons eerste elftal SVMM1 vecht voor de periode. Dat belooft nog vele leuke en spannende
wedstrijden in het verschiet!
Technisch beleidsplan
Er wordt flink geïnvesteerd in het opleiden van ons kader. Marcel Lokhorst heeft onlangs met succes
de UEFA-C opleiding afgerond. Er is ook dit jaar een JVTC cursus gehouden voor trainers van de
onderbouw en op dit moment loopt nog een pupillentrainerscursus waar 6 enthousiaste SVMM-ers
aan deelnemen. Daarnaast hebben we nog zo’n 10 stagiaires onder onze hoede, die samen met een
aantal ‘eigen’ jeugdtrainers een belangrijke rol vervullen in het trainen van onze jeugd.
Arnoud Eekhof is als Hoofd Opleidingen met hulp van een SVMM werkgroep en de KNVB een
technisch beleidsplan aan het uitwerken. Hierin wordt met name de gewenste SVMM speelwijze
gedefinieerd en opgebouwd per leeftijdscategorie. Dit moet als basis gaan dienen voor onze
trainingsprogramma’s bij de jeugd en de individuele ontwikkeling van vaardigheden en talenten.
Binnenkort wordt het huidige kader hierover geïnformeerd en betrokken. Daarna volgt de
implementatie, met ingang van het komende seizoen. Leuk om te vermelden is dat we hierbij veel
hulp krijgen van ‘buiten’ en dat zowel andere clubs en de KNVB enthousiast zijn over de wijze waarop
wij dit ons technisch beleid integraal aanpakken.
Recreanten gezocht (m/v)
Ben je je eerste jeugd wel ontgroeit, dan ben je meer dan welkom om op maandagavond mee te
voetballen met de recreanten. Er is een vrouwenteam dat traint o.l.v. Tristan Linnenbank vanaf 20.00
uur. Vanaf 20.45 uur start op de andere helft van het veld een recreanten-mannenteam. Beide
groepen spelen in de eerste plaats om de fun en de exercise, maar de vaste basis is smal. Daarom zou
het prettig zijn als er wat nieuwe instroom is. Ieder niveau mag aansluiten. Kom een paar keer
meedoen om het zelf te ervaren!
Fiets op slot!
Er wordt de laatste tijd zorgwekkend vaak fietsen gestolen bij de fietsenstalling naast de ingang van
het sportpark. Voornamelijk fietsen die niet op slot staan worden makkelijk meegenomen. Zet
daarom je fiets altijd op slot! We gaan diverse camera’s plaatsen op het sportpark, maar voorkomen
is beter dan genezen.
Met sportieve groet!
Dennis van Ravenswaaij
Voorzitter SVMM

