
Spelers Team 2020/2021
Enzo van Balen JO10-2
Rens Tijssen JO10-2
Lennox van Wijk JO10-2
Russel Melisse JO10-2
Gillian van de Werken (k) JO10-2
Isa van Horssen JO10-2
Badr Lamkadmi JO10-2
Jesse Westeneng JO10-2

Sil Bakker Trainer
Vacant (noodzakelijk) Leider

JO10-2

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 (MO11 en JO11 t/m JO14) Pascal Rijkers (Trainers 
JO16 en JO19))

Teamindelingen seizoen 2021/2022

Beste trainer, spelers en ouders,

Ondanks dat er dit seizoen weinig in competitie verband gevoetbald is, zit het seizoen er haast weer op. Helaas gooide corona roet in 
het eten. Toch heeft de jeugd alsnog regelmatig getraind en hun (onderlinge) wedstrijdjes gespeeld. Het is dus gelukkig niet een geheel 
verloren seizoen geweest in de ontwikkeling van de GVV'63 jeugd. Natuurlijk hadden ook wij dit liever anders gezien maar we hebben 
geprobeerd het maximale aan te blijven bieden ondanks het gebrek aan perspectief voor de spelers en trainers. De blik gaat op de 
toekomst en laten we hopen dat we volgend seizoen ouderwets een wedstrijd mogen voetballen tegen andere clubs en spelers. Dat we 
weer ouders langs de lijn mogen verwelkomen en er weer verloren en gewonnen mag worden. Dit gaat volgend seizoen gebeuren in 
nieuwe teams en mogelijk met nieuw trainers. De  TC jeugd heeft conform de uitgangspunten van het jeugd beleidsplan de team 
samenstellingen in concept vastgesteld. Deze zijn al zoveel mogelijk besproken met de desbetreffende trainers, leiders en spelers. 
Natuurlijk zijn er tot het nieuwe seizoen gestart is altijd wijzigingen mogelijk maar slechts beperkt. Zoals altijd worden nieuwe 
aanmeldingen zorgvuldig bekeken door de TC en waar mogelijk geplaatst binnen een team. De teams zijn samengesteld met 
inachtneming van de volgende uitgangspunten:

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 bereid 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.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Begeleiding

Op dit moment is er voor dit team een trainer die training wil geven, maar waarvoor 4 avonden bij GVV'63 begrijpelijk te veel is. Wij 
zoeken iemand die samen met Sil dit team wil trainen. Lukt dit niet kan het zo zijn dat er maar 1x per week wordt getraind. Sil heeft in 
ieder geval een leider nodig die hem helpt met algemene zaken rondom het team. Denk aan communicatie en vervoer. Ben jij of ken jij 
iemand die op welke manier iets extra's wil doen dan horen wij dit graag.


