
Voorlopige Teamindelingen Jeugd Achilles 1894 Seizoen 2020-2021

Na uitgebreid en zorgvuldig overleg, volgen hier de voorlopige teamindelingen van de jeugd voor het 
nieuwe seizoen 2020-2021.

Graag wil ik, mede namens de TCJ, enkele opmerkingen plaatsen bij deze teamindelingen. Het maken 
van de teamindelingen is een langdurig en zorgvuldig proces, dat al rond de winterstop een aanvang 
neemt. Er is voortdurend en regelmatig overleg tussen TCJ, trainers, jeugdcommissie, 
leeftijdscoördinatoren en leiders. In het proces van de indelingen, wordt niet alleen gekeken naar de 
prestaties op het veld, maar worden ook zaken als aanwezigheid op de training en sociaal-emotionele
ontwikkeling meegenomen.  Op basis van al deze gegevens wordt een zorgvuldige en weloverwogen 
indeling gemaakt, waarbij de voetbaltechnische kwaliteiten van een speler of speelster altijd als 
uitgangspunt wordt genomen. 

Als gezegd, het gaat om voorlopige teamindelingen: er dient bijvoorbeeld nog rekening te worden 
gehouden met nieuwe aan- of afmeldingen de komende weken, waardoor er nog weer 
verschuivingen kunnen optreden. Het blijft een dynamisch proces. 

Met name bij  JO19-1 dient men nog rekening te houden met aanvullingen! Dit heeft echter geen 
invloed op de al aanwezige spelers in dit team.  Ook een aantal andere teams zal nog aanvulling 
krijgen. Verder staan er bij een aantal teams behoorlijk veel spelers. De ervaring leert dat in de 
meeste gevallen dit aantal ook nodig is om een seizoen te kunnen spelen. 

Dinsdag 9 juni zal er een “inloopspreekuur” zijn van 18:30-20:00 uur voor vragen n.a.v. deze 
indelingen. U kunt dan gewoon langskomen bij Achilles (HB-kamer), met inachtneming van de 
voorwaarden/maatregelen m.b.t. Corona. De TCJ is dan aanwezig om jullie vragen te 
beantwoorden. 

Vriendelijk doch dringend is ons verzoek om niet zelf verschillende mensen te gaan benaderen of in
de teamapp (wat in het verleden vaak gebeurde) een oordeel te vellen. Mochten er na het lezen 
van deze informatie, of na het zien van de indelingen, vragen zijn of behoefte aan een gesprek, dan 
kunt u zich bij mij melden. Ik zal er voor zorgen dat uw vraag bij de juiste persoon terecht komt.

Met sportieve groet, mede namens de TCJ

Harold Wekema

HJO Achilles 1894

harold.wekema@achilles1894.nl


