Informatiedocument A-B-C jeugd Flash Veendam

Beste ouders/verzorgers,

In dit document vind u informatie betreffende het reilen en zijlen van uw kind binnen de
jeugdafdeling van Flash Veendam. Dit gaat dan om het aspect van de wedstrijden. Geen activiteiten

Vooraf;
Na de zomervakantie start er bij Flash Veendam een nieuw seizoen. Hier is nog het een en ander
vooraf gegaan.
De Technische Commissie houd zich vanaf december/januari bezig met teamindelingen voor het
nieuwe seizoen. Dit houdt in dat er met trainers wordt gesproken en overlegd wie in welk team, op
welke positie het beste tot zijn of haar recht komt. Hierbij komen meerdere facetten kijken. Denk
hierbij aan leeftijd, “talent”, motoriek, fysieke eigenschappen , motivatie en inzet. Maar ook aantal
beschikbare leden in een bepaalde leeftijd en trainers.
Vervolgens zal Flash zich met de jeugd moeten plaatsen voor de competitie. Dit plaatsen gebeurd
middels plaatsingstoernooien in de maand mei.
De competitie is bij de jeugd opgebouwd in een Topklasse, Hoofdklasse, 1e klasse en 2e klasse. De
vereniging schat in op welk niveau een team zich kan plaatsen of inschrijven. Er word alleen voor de
Topklasse en Hoofdklasse een plaatsingstoernooi georganiseerd/gespeeld. Alle verenigingen die dat
willen kunnen hun teams inschrijven en op de toernooidag proberen zich te plaatsten (de regels met
betrekking tot plaatsen verschillen per seizoen afhankelijk van het aantal inschrijvingen en worden
door de Nevobo bepaald). Voor de 1e en 2e klasse is de inschrijving vrij en wordt er geen
indelingstoernooi gespeeld.
De Nevobo ziet graag dat de teams die deelnemen aan de plaatsingstoernooien zoveel mogelijk al de
teams zijn die daadwerkelijk in die competitie gaan spelen. Flash probeert ook zoveel mogelijk aan
deze eis te voldoen. Echter kunnen er best nog enkele wijzingen optreden in een team.
Om zo goed mogelijk voorbereid het plaatsingstoernooi in te gaan wordt er vanaf begin mei in de
samenstelling getraind waarin wordt deelgenomen aan de plaatsingstoernooien en het liefst ook met
de trainer/coach die ook op die dag mee zal gaan als trainer/coach.

Pas na de plaatsingstoernooien zal er een voorlopige teamindeling worden gepubliceerd via onze
website.
De teamindeling is vervolgens ook afhankelijk van wat er met andere teams binnen de vereniging
gebeurd. Als er bij de seniorenteams gaten vallen, zal er gepoogd worden deze middels eigen jeugd
op te vullen. Dit heeft effect op alle onderliggende teams.
Staat voorop, zoals eerder genoemd, dat de Technische Commissie probeert voor iedereen een
passend plekje te vinden waar hij of zij het beste tot zijn rechts komt.

Competitie;
De competitieperiode is een periode die bestaat uit trainingsweken en wedstrijden. Voor de A-B-C
jeugd houdt dit in dat er tussen de 18 en 22 keer in een seizoen (afhankelijk van de hoeveelheid
teams in de poule) op zaterdag een wedstrijd wordt gespeeld. Dit is 50/50 verdeeld in uit- en
thuiswedstrijden.
Voorafgaand aan een wedstrijd moet met het digitale wedstrijdformulier invullen waarop de
deelnemende spelers/speelsters vermeld worden. Dit wordt door de coach vaak gedaan.
In de periode kan het zijn dat sommigen kinderen veel groeien en worden gevraagd om bij een hoger
of lager team “oplooptraining” te volgen. De kinderen trainen dan extra uren boven hun normale
trainingen.
Flash moet daarnaast voor de start van de competitie alle leden bij de Nevobo opgeven in welk team
zij zitten. Hierbij proberen we onze jeugd zo laag mogelijk in te schrijven op leeftijd. Het kan
voorkomen dat een meisje met de B-leeftijd (14-16 jaar) al bij de senioren speelt. Dan Kan Flash
ervoor kiezen om dit meisje bij het laagste B team op te geven zodat zij bij alle hoger spelende teams
kan invallen indien dit nodig/gewenst is. Als dit meisje bij het laagste seniorenteam zou worden
opgegeven mag zij dus niet bij de jeugdteams invallen, maar wel alle hogere teams vanaf dat laagste
seniorenteam.

Einde competitie;
Na afloop van de laatste wedstrijden wordt er nog kort met de huidige team getraind en vervolgens
begint de cyclus van de plaatsingstoernooien opnieuw.
Mocht een team kampioen worden, dan besteed de vereniging hier uiteraard aandacht aan! De
manier waarop en data wisselen per seizoen.
Wel willen wij noemen dat op de laatste thuiswedstrijddag altijd “het eindfeest” wordt
georganiseerd voor de gehele vereniging (leden van alle leeftijden en ouders) om te vieren dat we er
samen weer een mooi seizoen op hebben zitten! Er zal voor de verschillen leeftijdscategorieën iets
georganiseerd worden.

De trainingen in de zaal stoppen per 31 mei

Extra wedstrijdzaken;






Het kan zij dat een team gevraagd/ingedeeld wordt om te tellen bij een ander team bij de
thuiswedstrijden
Jeugdleden vanaf een jaar of 14 willen wij opleiden tot scheidsrechter middels een eenvoudige
cursus (eenmalige bijeenkomst met uitleg spelregels) en daarnaast begeleiding bij het fluiten van
wedstrijden.
Jeugdleden worden ook ingezet om de fluiten bij onze miniwedstrijden die in Veendam worden
gehouden (2x een ochtend per seizoen)
NOJK en NGJK.
o De NOJK is een toernooi waarbij een club de beste speelsters afvaardigt in de A,B,C of D
leeftijd en probeert om kampioen van Nederland te worden. Dit is opgebouwd in een
voorronde (laatste zaterdag kerstvakantie) –tussenronde( rond half februari) en
eindronde (eind maart) waarbij de besten in een ronde zich plaatsen voor de volgende
ronde. De NOJK staat volledig los van de competitie. Het is een gelegenheidsteam. Het
resultaat telt, niet het sociaal wisselen. Het kan dus zijn dat er spelers/speelsters zijn die
niet of zeer weinig spelen op deze toernooidagen.
o De NGJK (eind mei/begin juni) is een toernooi waarbij de kampioen van de Topklasse van
onze regio zich mag meten met de kampioenen uit de andere regios’en daarmee
kampioen van Nederland te worden

Flash doet jaarlijks mee aan het MJT, Meerdaags Jeugd Toernooi te Doezum en is altijd 4 dagen rond
Hemelvaartsdag. Dit is een landelijk bekend, hoog aangeschreven toernooi. Op basis van niveau
worden teams geplaatst om mee te doen. Voor info over dit toernooi zie; www.mjt-doezum.nl
Flash regelt bij dit toernooi de begeleiding.
Daarnaast zijn er soms losse toernooi waar een trainer/coach of een team van Flash aan mee kan
doen. Deze toernooien worden op onze website geplaatst. Verdere info per toernooi wordt daarbij
vermeld of kan opgevraagd worden bij de technische commissie

