
Bocholtz, 3 april 2011 

 

Landelijke primeur KNVB Voetbalschool met zes Heuvelland clubs 

Overweldigende belangstelling: 195 F, E en D-pupillen doen mee  

 

Zondag 3 april jl. is met een 4x4 toernooi op het sportcomplex WDZ in Bocholtz de KNVB 
Voetbalschool van start gegaan. Het district Zuid II is het enige district in het land dat de pilot 
'Voetbalschool in de vereniging' in clusterverband organiseert. Aan de voetbalschool voor F, E en D-
pupillen nemen in totaal 195 jeugdige voetballers van de zes heuvelland clubs deel. 

Regiocoach Jo Slenter heeft de verenigingen in een cluster weten te bundelen. In het cluster, dat 
bestaat uit de verenigingen Rood Groen LVC’01, Sportclub’25, SV Simpelveld, Vijlen, WDZ en Zwart 
Wit ’19, wordt al langere tijd op voetbaltechnisch gebied in het kader van het jeugdvoetbal met elkaar 
samengewerkt. Nu hebben de verenigingen draagvlak gecreëerd om gezamenlijk de genoemde pilot 
tot uitvoering te brengen.    

Na het 4x4 toernooi organiseert de KNVB Voetbalschool tweewekelijks activiteiten bij 
de deelnemende verenigingen. Op 17 april a.s. vindt bij SV Simpelveld een training 
onder leiding van het jeugdkader Regiocluster plaats. Op 1 mei a.s. wordt een 
training onder leiding van trainers van Roda JC, MVV en Alemannia Aachen 
georganiseerd bij Rood Groen LVC ’01. Op 15 mei a.s. vindt bij Sportclub ’25 een 
training plaats door het jeugdkader van de clusterverenigingen. De afsluitende 
activiteit is mogelijk een wedstrijd tegen teams van Roda JC, MVV en Alemannia 
Aachen op 29 mei a.s bij Zwart Wit ’19 in Eijs. 

Tijdens de kick off, die gehouden werd op woensdag 23 maart 2011, waren alle 
verenigingen vertegenwoordigd door bestuursleden, technisch jeugdcoördinatoren 
en vrijwillig technisch kader. De avond stond onder leiding van Jo Slenter (KNVB 
regiocoach regio 6), Peter Smeets (WDZ) en Rene Deckers (Rood Groen LVC’01). 
De aanwezigen werden nader geïnformeerd over de stappen die in de voorbereiding 
zijn gezet en er werd gediscussieerd over de praktische uitvoering van de pilot.  

Na de evaluatie van de pilot zullen de verenigingen afspraken maken over een 
mogelijke voortzetting. De bedoeling is om de organisatie, bij een eventuele 
voortzetting, zelf in handen te nemen. De KNVB zal daar waar nodig ondersteuning 
bieden. Voor meer informatie: http://www.knvb.nl/nieuws/district/12589/landelijke-
primeur-pilot-“voetbalschool-de-vereniging”/zuidii 
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