Herindeling JO11 – JO10 – JO9 en JO8 – voorjaarseizoen 2022

Beste ouders / verzorgers van jongens en meiden van JO11 en lager,
Naar aanleiding van vele nieuwe aanmeldingen bij de onderstaande leeftijden heb ik samen met alle
trainers en leiders overwogen om een extra team te creëren en de groepen kleiner te houden op de
zaterdag. Het op pad gaan met vele wissels op zaterdag werd niet als bevorderlijk ervaren en voor de
ontwikkeling van de voetballers werd het er niet beter op zodra ze regelmatig aan de kant stonden.
Verder is er op het begin van het seizoen ook veel gespeculeerd over wat beter zou zijn voor de
verdeling, wie bij wie in wil, verdeling Saasveld – Hertme, wat qua voetbalkunde beter zou zijn voor
een individu i.p.v. leeftijd, het sociale aspect of andere hobby’s. Echter schrok ik wel van de
hoeveelheid voetballers die qua leeftijdsjaartal “te laag” voetballen. Op basis van deze bevindingen
heb ik mijn keuzes gemaakt in de grootste hoofdlijnen. Ook ik moet mij aan richtlijnen van de KNVB
houden, ook al zou het soms beter zijn dat een voetballer een leeftijdsklasse lager zou voetballen.
Daar ben ik mij ook van bewust.
Tot slot, ik weet dat ik het niet voor iedereen goed kan doen, ook deze indeling niet. Dat zal altijd zo
blijven en ik snap natuurlijk ook persoonlijke belangen, maar ik hoop ook dat u begrijpt dat het voor
mij niet mogelijk is om met iedereen rekening te houden en dat ik bepaalde keuzes maak en knopen
moet doorhakken. Als bijvoorbeeld een trainingsavond niet uitkomt door Jong Nederland, neem dan
de vrijheid om te vragen bij de desbetreffende trainer of leider of uw zoon of dochter bij een ander
team kan meetrainen 1x in de week. Op zaterdag met de wedstrijden houden we de indeling aan die
verder op te lezen is.
Als er vragen zijn, app gerust, uitleg kun je altijd krijgen waarom ik een bepaalde beslissing heb
genomen, maar in eerste instantie ga ik niks veranderen en wil ik het seizoen na de winterstop zo
beginnen met de indeling die is te zien vanaf pagina 2.

Met vriendelijke groeten,

Gijs Hesselink
Jeugdbestuur Saasveldia
Technische commissie Saasveldia JO12 en lager.

Onder 11
JO11-1

6x6

4e klasse

Luuk Spijker

1

Bas Wissink

2

Luca Schabbink

3

Kars Roordink

4

Jerell Ewouds

5

Jorrit Meijer

6

Dean Heanen

7

Thijmen Snieders

8

Ivar olde Scholtenhuis

9

Andrew Bernhardi

10

Trainingsdagen:
-

Dinsdag: 18:30 – 19:30 (Jeroen / Ysbert)
Donderdag: 18:00 – 19:00 (Menno, Hidde, Jeroen / Ysbert)

Leiders:
-

Jeroen Meijer
Ysbert Ewouds

Zaterdag thuiswedstrijd: 9:30

Onder 10
JO10-1M

6X6

6e klasse

Mika olde Elberink
Nout Schabbink
Bram Meijer
Denise Frongink
Evi Franken Volmerink
Vere zum Grotenhoff
Sophie Rouhof

Trainingsdagen
-

Maandag of dinsdag (in overleg via de app) –
Donderdag – 18:00 – 19:00 (Gijs en de jongens)

Leiders:
-

Vacature (overleg in de app)
Vacature (overleg in de app)

Zaterdag thuiswedstrijd – 9:30

Onder 9-1
JO9-1

6x6 4e klasse

Wout Wissink

1

Douwe Back

2

Daan Paus

3

Thijs Letteboer

4

Nout Bombeld

5

Cas Lansink

6

Rick Meijer

7

Maud Meijer

8

Trainingsdagen
-

Maandag 17:45 – 18:45 – Len en Luuk
Donderdag – 18:00 – 19:00 (Gijs en de jongens)

Leiders:
-

Marc Letteboer
Dennis Wissink
Aanvullend wekelijks een ouder (schema volgt)

Zaterdag thuiswedstrijd – 9:30

Onder 9-2

JO9-2

6x6

3e klasse

Joep ter Haar

1

Pim Bruns

2

Bram Hesselink
Stijn
Munsterhuis

3

Peter Kraut
Jens
Weijermars

5

Thijs Huisstede

7

Jurre Spijker

8

4

6

Trainingsdagen
-

Maandag 18:00 – 19:00– Fred
Donderdag – 18:00 – 19:00 (Gijs en de jongens)

Leiders:
-

Fred Bruns
Aanvullend wekelijks een ouder (schema volgt)

Zaterdag thuiswedstrijd – 9:30

Onder 8
JO8-1

6x6 4e klasse

Suus Dashorst

1

Gijs Mekenkamp

2

Remy Meijer

3

Stijn Bootsveld

4

Nick Lansink

5

Milan Veldhuis

6

Boris Nowatka

7

Ties Bombeld

8

Jordi Huisstede

9

Trainingsdagen
-

Maandag 18:15 – 19:15 – Lars, Tijn en Freek
Donderdag – 18:00 – 19:00 (Gijs en de jongens)

Leiders:
-

Anne Bootsveld
Marloes Hofste

Zaterdag thuiswedstrijd – 9:30

