Beste trainers, (bege-)leiders, ouders, verzorgers en spelers
van de SV Houten jeugd breedte teams jongens en meisjes.

De afgelopen twee jaar is er op de woensdagmiddag door verschillende trainers vanuit onze
club voetbalschooltraining gegeven. Gebleken is dat dit erg afhankelijk is van beschikbare
vrijwilligers en de mogelijkheid van de spelers om op het betreffende tijdstip te kunnen trainen.
En om die redenen steeds moeilijker om de continuïteit te kunnen garanderen en de trainingen
te organiseren. Er is daarom na voorstel van de coördinatoren gekozen voor een nieuwe opzet.
In plaats van het beschikbaar stellen van trainers en/of trainingen vanuit de voetbalschool zullen
alle jeugd breedte teams van de jongens en meisjes afdeling gebruik kunnen gaan maken van
VTON in combinatie met het clubbeleid “train-de-trainer”. De VTON Methode wordt o.a.
toegepast bij veel Betaald Voetbalorganisatie als o.a. SC Heerenveen, FC Groningen en Roda
JC en bij heel veel toonaangevende amateur voetbal verenigingen.
De VTON Voetbalmethode (www.vton.nl) is een doorlopende leerlijn voor de jeugd van 5 tot en
met 19 jaar. Trainers en spelers werken in een jaarplanning samen aan concrete doelstellingen.
Alles komt aan bod: techniek, tactiek, fysiek en mentaal en is middels een App door ieder team
straks mee te werken. De methode ondersteunt met meer dan 700 kant-en-klare trainingen.
De introductie van de VTON voetbalmethode zal vanuit VTON gedaan worden door Jan Kees
van der Woerdt en vanuit SV Houten gecoördineerd gaan worden door Sebastiaan Furster.
Uitnodiging:
Via deze weg nodigen we alle jeugdtrainers en begeleiders uit om op één van de onderstaande
data deel te nemen. De jeugdtrainers zullen ná deelname aan deze avond toegang krijgen tot
VTON en daarnaast ook verdere informatie voor de ouders/verzorgers en spelers krijgen.
De kick-off zal plaatsvinden op onderstaande drie dagen middels een informatie/instructie
avond in de kantine van SV Houten.
Woensdag 7 november 21:00 – 22:30
Donderdag 8 november 20:30 – 22:00
Maandag 12 november 21:00 – 22:30
Aanmelden kan door een mail te sturen aan voetbalschool@svhouten.nl.
We zien u graag op een van deze data.
Met sportieve groeten,
Nico van Slegtenhorst
Algemeen Voorzitter SV Houten

