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Het bestuur aan het woord - #2 – 2021: bericht jeugdopleiding vv Scharn 

 

 

Maastricht, 21 maart 2021 

 

vv Scharn legt een nieuwe basis voor een toekomstbestendige én ambitieuze jeugdopleiding 

 

 

Beste leden, 

 

Voetbalvereniging vv Scharn heeft de afgelopen (Corona)periode gebruikt om een nieuwe weg in te slaan 

en een stabiele basis te leggen voor de toekomst. Daarmee staat de organisatie van de jeugd van vv Scharn 

en is deze klaar voor het nieuwe seizoen 2021-2022, zowel voor de selectie als de recreatieve teams.  

 

Hoofd Jeugd Opleiding 

 

Sokratis Panteleou wordt verantwoordelijk voor de hele jeugdopleiding (Hoofd Jeugd Opleiding). Samen met 

een team van leeftijdscoördinatoren (Michiel Bemelmans en Armand Beijers – JO7|8|9|10;  Dave Hitz – 

JO11|12|13|14; Ernie Janssen – JO15|17|19) zal hij de coördinatie van de jeugd op zich nemen, zowel voor 

de jongens als voor de meiden. Voor het technische gedeelte zal Mick Humblet de coördinatie uit gaan 

voeren (Technisch Jeugd Coördinator). Eén van zijn taken wordt het opstellen van een technische 

jeugdvoetbalvisie.  

 

Technische (jeugd)Commissie 

 

Een Technische (jeugd)Commissie, bestaande uit een mix van jeugd en ervaring (Goswin Steijns, Arno 

Kuppen, Bjorn Malik, Guillermo Kroon, Danny Smeets), zal toezien en advies geven op voetbaltechnisch 

gebied. Tevens zal deze commissie aan de slag gaan met het (door)ontwikkelen van het technisch beleid. 

Deze commissie is ook dit seizoen al voortvarend van start gegaan en legt de focus op dit moment op de 

jeugd. Echter, op termijn zal er een Technische Commissie ingericht worden die verantwoordelijk wordt voor 

het technisch beleid voor de hele vereniging en dus ook de senioren. Een van de doelen is om daarmee ook 

de afstemming en doorstroom van de jeugd naar de senioren te verbeteren. Uiteindelijk willen we dat zoveel 

mogelijk spelers van de jeugd terecht komen in het eerste elftal van de vereniging.  

 

Train de trainer 

 

Een van de speerpunten van de Technische (jeugd)Commissie is ook het verder ontwikkelen van 

techniektrainingen voor zowel de selectie als de recreatieve teams. Daarnaast zal ook het ‘train de trainer-

concept’ handen en voeten gaan krijgen. Dit houdt onder andere in dat de trainers van de selectie teams 

een adviserende rol gaan spelen richting de trainers van de recreatieve teams. Over deze ontwikkelingen 

vindt ook nauw afstemming plaats met de KNVB en neemt vv Scharn deel aan de KNVB-pilot ‘alle 

jeugdtrainers in de basis’.  
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Trainers 

 

Qua jeugdtrainers voor het volgend seizoen liggen zowel voor de selectie als voor de recreatieve teams de 

trainers al nagenoeg vast. Daar zijn we ontzettend blij mee. Uiteraard kunnen we nog altijd  trainers 

gebruiken. Mocht je interesse hebben dan horen wij dat graag. Wat betreft de selectie teams hebben we 

gelukkig al onze talentvolle trainers kunnen behouden. We behouden zo gekwalificeerde en ambitieuze 

trainers mét een Scharn hart. 

 

U19: Ralph Nicolai 

U17: Raoul Schulteis 

U15: Leroy Wolters 

U14: Rick van den Acker 

U13: Luca Scheijen 

 

 

Concept indelingen teams 

 

De komende weken/maanden wordt verder gewerkt aan het opstellen van de concept teamindelingen voor 

het volgend seizoen 2021-2022. Hierover wordt t.z.t. gecommuniceerd. Hopelijk kunnen we vanaf het 

volgend seizoen de draad van voor de Corona weer oppakken.  

 

Scheidsrechters en keepers 

 

Naast deze wijzigingen bestaat er ook een commissie die bezig is met het werven en opleiden van 

scheidsrechters (coördinatie door Roger Schleipen) en zal ook vanaf komend seizoen meer en gerichter 

aandacht worden besteed aan (het opleiden van) keepers (coördinatie door Erik Blauwbroek). Dit alles kan 

uiteraard niet functioneren zonder het wedstrijdsecretariaat (coördinatie door Tomas Burlet).  

 

 

Namens het (jeugd)bestuur, 

 

 

Cheng Vermanen en Patrick Cortenraede 


