
Spelers Team 2020/2021
Thirza Keijnemans JO14-1
Lex Rovers JO14-1
Jacco Wierts JO14-1
Mohammed Lamkadmi JO14-1
Fariz Kreling JO14-1
Stijn van Willegen JO14-1
Aidan Sterrenburg JO14-1
Thijmen van den Oever JO14-1
Koen van Gog JO14-1
Yari Struijk (K) JO14-1
Nick Kerkhoff JO14-1
Yannick Rijkers JO14-1
Jochem van Brakel JO14-1
Jorn Janssen JO14-1
Wessel van Horssen JO14-1
Sam van Tuijl JO14-1

Pascal Rijkers Trainer
Richard van Tuijl Trainer
Vacant / ouders Grensrechter

JO014-1

Alvast veel plezier en succes in je nieuwe team, je hoort van je (nieuwe) trainer wanneer het nieuwe seizoen begint.

Met vriendelijke groet de TC jeugd. (Dennie den Tek (JO7 t/m JO10), Rico van der Maas (JO11 t/m JO16) Pascal Rijkers (Trainers en 
JO19)

Teamindelingen seizoen 2020/2021

Beste trainer, spelers en ouders,

De TC jeugd heeft conform de uitgangspunten van het jeugd beleidsplan de team samenstellingen in concept gemaakt en vastgesteld. 
Deze zijn zoveel mogelijk besproken met de desbetreffende trainers en leiders. Natuurlijk zijn er tot het nieuwe seizoen gestart is 
altijd wijzigingen mogelijk maar beperkt. Waar de voorkeur van GVV'63 uit gaat naar een meidenteam is dit nog onder voorbehoud 
van voldoende aanmeldingen. Wanneer dit geen doorgang vind worden de meiden over de resterende teams verdeeld. Diverse teams 
zijn vol, maar dit is simpelweg anders niet mogelijk. Nieuwe aanmeldingen worden zorgvuldig bekeken door de TC maar kunnen 
mogelijk niet meer ingedeeld worden. De teams zijn samengesteld op basis van:

1. Leeftijd (geboortejaar)
2. Kwaliteit
3. Sociale aspecten

Wij hebben getracht de spelers zo in te delen, dat ze het beste tot hun recht komen. Dit zodat onze jeugd met plezier en op hun eigen 
niveau door kan ontwikkelen. Bij het maken van keuzes zijn teleurstellingen altijd mogelijk, de TC jeugd is natuurlijk bereidt hun 
keuzes toe te lichten. Het is bijvoorbaat onmogelijk om het voor iedereen naar wens in te vullen. Wij denken de juiste keuzes gemaakt 
te hebben in overleg met trainers / begeleiders. Wij wensen iedereen een fijne vakantie in goede gezondheid. Laten we hopen dat we 
alle Corona perikelen achter ons mogen laten en weer lekker mogen gaan voetballen.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Begeleiding


