
Definitieve indeling VTZ-onderbouw jongens: GVVV JO8 tm JO13 

De laatste weken zijn wij druk bezig geweest om de definitieve indelingen voor de 
onderbouw van de jongens gereed te krijgen. Naast de gebruikelijke in- en 
uitschrijvingen rond deze periode in juni, kregen nog een aantal potentiële nieuwe leden 
de mogelijkheid om bij een aantal teams een proeftraining te volgen en te kijken of ze 
voetbal echt leuk vinden. Dankzij de flexibiliteit van een aantal trainers konden deze 
proeftrainingen snel worden ingepland. Deze proeftrainingen vonden voornamelijk in de 
laatste 2 trainingsweken plaats bij diverse jeugdteams. Het goede nieuws is dat alle 
spelertjes welke deze proeftrainingen hebben gevolgd uiteindelijk lid zijn geworden. Ook 
na de inschrijvingsperiode hebben wij nog een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen 
voor de onderbouw. Het goede nieuws hiervan is, dat we een aantal extra jeugdteams in 
de onderbouw hebben kunnen realiseren. Waar we in de voorlopige indelingen nog 
teams zagen met, voor hun lichting, soms wel 4 wissels of meer, zien we dat nu niet 
meer. Dit betekent dat wij de teams kleiner hebben gemaakt, met gemiddeld per team 
1, 2 of maximaal 3 wissels (JO8 tm JO11). Belangrijkste voordeel hiervan is, is dat de 
spelers gewoon meer spelen en minder wissel zitten. Ook voor de desbetreffende 
trainers/leiders geeft dit voordelen voor zowel de trainingen als de zaterdagochtenden. 
Doordat we extra teams hebben kunnen realiseren, met als doel meer voetballen 
(minder wissel zitten), hebben wij wel een aantal spelers moeten herindelen in andere 
teams. Deze herindeling is uiteindelijk tot stand gekomen na overleg met diverse 
betrokken trainers vanuit de verschillende jeugdteams. Dat er wellicht een aantal spelers 
teleurgesteld zijn over de nieuwe herindeling kan absoluut voorkomen, maar houdt 
daarbij in het achterhoofd, dat het doel is geweest om iedereen op alle nivo’s zoveel 
mogelijk te laten voetballen. Zelf heb ik ook jarenlang diverse jeugdelftallen getraind en 
het voordeel van kinderen is, is dat ze vaak heel snel weer nieuwe vriendjes maken. 

Toelichting onderbouw per lichting: 

Voor de JO-8 lichting hebben we 4 teams samengesteld. Waarbij de JO8-1 en JO8-2 
voornamelijk zijn samengesteld uit spelers welke geboren zijn in het jaar 2015. De 
spelers uit de JO8-3 en JO8-4 komen grotendeels uit het geboortejaar 2016, waarbij de 
JO8-4 bestaat uit allemaal nieuwe leden. Voor al deze elftallen hebben wij inmiddels een 
trainer(s) gevonden. De JO8-2 en JO8-3 zullen aan de start van het seizoen gezamenlijk 
trainen. De wens is wel om gedurende het seizoen voor de JO8-2 een andere trainer te 
vinden. Met een kleinere groep trainen heeft als voordeel, dat je elk individu meer 
aandacht kunt geven. 

Voor de J09 lichting hebben we 3 teams samengesteld. Mede dankzij een aantal nieuwe 
aanmeldingen hebben wij dit kunnen samenstellen. Ook voor deze elftallen hebben wij 
inmiddels een trainer(s) gevonden. 

Voor de JO10 lichting hebben we 4 teams samengesteld. Deze indeling is tot stand 
gekomen na overleg met de betrokken trainers van het afgelopen seizoen. Keuzes waren 
soms niet makkelijk (herindelen huidige spelers, nieuwe leden welke meetrainen, 
samenstellingen van teams enz.). De JO10-1 en JO10-2 zullen dit seizoen gezamenlijk 
trainen. Voor de JO10-3 en J010-4 zoeken wij nog trainers. Hierbij een oproep aan de 
betrokken ouders uit deze 2 teams om zich te melden voor een rol als trainer en of 
leider. Mocht dit niet lukken zal GVVV er alles aan doen om een trainer te vinden voor de 
desbetreffende teams. Hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld stagiaires, echter deze 
worden voor GVVV pas ergens eind augustus / begin september inzichtelijk (start nieuwe 
schooljaar). 

  



 

Voor de JO11 hebben we 3 teams samengesteld. Deze JO11 lichting hadden wij snel in 
kaart, door de teams van het afgelopen seizoen nagenoeg 1 op 1 door te schuiven + een 
tweetal nieuwe aanmeldingen. Tevens hebben wij een meisje (Ismay Budding) 
doorgeschoven naar de JO11-1 selectie. Wij wensen haar natuurlijk heel veel succes. 
Voor de JO11-3 zijn we nog op zoek naar een trainer. Hierbij een oproep aan de 
betrokken ouders uit dit team om zich te melden voor een rol als trainer. Mocht dit niet 
lukken dan zal GVVV er alles aan doen om een trainer voor dit team te vinden. 

Voor de JO12 lichting is besloten om te gaan starten met 4 teams. De JO12-1 en JO12-2 
zullen vanaf de start van het seizoen al met een grotere groep gaan trainen (per team 
12/13 spelers). De reden hiervan is dat zij na de winterstop overstappen van een half 
veld naar een heel veld en er dus meer spelers benodigd zijn voor wedstrijden. De 
spelers kunnen zo dan alvast aan elkaar wennen. De JO12-3 en JO12-4 zullen dit 
seizoen gezamenlijk gaan trainen. Voor de zaterdagochtend hebben wij besloten om een 
JO12-4 team in te delen. De belangrijkste reden hiervan is dat iedereen zoveel mogelijk 
voetbalt. Momenteel beschikt de JO12 lichting over 41 spelers (speelvorm 8 x 8 ), wat 
betekent dat wanneer je met 3 teams zou gaan starten, je gemiddeld per team 5 wissels 
hebt op een zaterdagochtend (dat is niet wenselijk). Door een JO12-4 team op te starten 
willen we dit terugbrengen naar gemiddeld 2 wissels per team (4 teams op een 
zaterdagochtend met gemiddeld ca. 10 spelers). Gevolg van dit beleid is dat we 
wekelijks spelers gaan doorschuiven van de 12-1 naar de 12-2, 12-2 naar 12-3 en van 
de 12-3 naar 12-4. Dit is besproken en kortgesloten met de betrokken trainers uit de 
JO12 lichting. Indien er zich veel afmeldingen voordoen voor een zaterdagochtend, 
waardoor mogelijk een wedstrijd spelen in gevaar komt voor een JO12 team, zullen de 
trainers/leiders van desbetreffende teams met elkaar dienen te communiceren om 
ervoor te zorgen dat er een oplossing komt (dit kan bijvoorbeeld zijn doorschakelen naar 
een JO11 team of een speler uit de JO12 twee wedstrijden laten spelen). Voor de JO12 
teams zijn de trainers vastgelegd. 

Voor de JO13 lichting hebben we 2 teams kunnen samenstellen. Door het vertrek van 
een aantal spelers op het laatste moment naar andere regionale clubs, leek dit een 
uitdaging te worden. Gelukkig is het de VTZ met ondersteuning van een aantal 
betrokken GVVV-ers en ouders gelukt om de laatste dagen voor de deadline van de 
overschrijving nog een aantal spelers uit de regio naar GVVV te halen. Voor de twee 
JO13 teams zijn inmiddels ook de trainers vastgelegd. 

Doordat we in de onderbouw veelal met kleinere teams werken is het belangrijk dat 
iedereen er ook alles aan doet om er op zaterdag bij aanwezig te zijn. Meld afwezigheid 
ruim van tevoren (uiterlijk donderdag), zodat trainers/leiders kunnen doorschakelen 
naar andere collega trainers/leiders van jeugdteams om zo op zaterdagochtend niet in 
de problemen te komen (vanwege te weinig spelers).  

Trainers/leiders uit de onderbouw, maak per lichting, met elkaar een whatsapp groep 
aan en help elkaar wanneer je een keer op een zaterdagochtend in nood zit. Door met 
elkaar beter te communiceren, helpen wij elkaar om kinderen op zaterdagochtend het 
leukste spelletje van de wereld met elkaar te laten spelen. Maak er elke zaterdagochtend 
een feestje van met elkaar. Ik weet zeker dat er mensen zijn vanuit GVVV, welke 
voorbeelden kunnen geven hoe gezellig het met elkaar kan zijn op een zaterdagochtend.  

Stel je altijd zelf de vraag; wat kan ik eraan doen om de spelers een leuke trainingsweek 
en een onvergetelijke zaterdagochtend te geven? Help elkaar en draag je steentje bij 
aan onze mooie blauwe vereniging. 

  



 

Voor onderstaande teams zoeken wij nog vrijwilligers (trainers/leiders): 

 

Leider JO8-2: Welke de spelers op zaterdagochtend begeleid (maakt opstelling, regelt 
de wissels, vervoer enz.). De huidige trainer van de JO8-2 gaat op zaterdagochtend niet 
mee met het team naar de wedstrijden. 

Leider JO8-3: Welke de spelers op zaterdagochtend begeleid (maakt opstelling, regelt 
de wissels, vervoer enz.). De huidige trainer van de JO8-3 gaat op zaterdagochtend niet 
mee met het team naar de wedstrijden. 

Leider JO9-3: Welke de spelers op zaterdagochtend begeleid (maakt opstelling, regelt 
de wissels, vervoer enz.). De huidige trainer van de JO9-3 gaat op zaterdagochtend niet 
mee met het team naar de wedstrijden. 

Trainer:  JO10-3 

Leider:  JO10-3 

Trainer:  JO10-4 

Leider:  J010-4 

Trainer:  JO11-3 

Leider JO12-4: Welke de spelers op zaterdagochtend begeleid (maakt opstelling, regelt 
de wissels, vervoer enz.). De huidige trainer van de JO12-4 gaat op zaterdagochtend 
niet mee met het team naar de wedstrijden. 

 

Dan wil ik iedereen verder alvast een prettige zomervakantie wensen en wij zien elkaar 
weer in augustus voor de start van het nieuwe voetbalseizoen 2022-2023. 

 

Groeten, 

 

Vrijwilliger Stefan van de Bovenkamp 

VTZ-Onderbouw GVVV + perschef GVVV JO12-1 


