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De zomervakantie zit er bijna op. De scholen gaan weer beginnen en zo alle trainingen 
ook. De afgelopen twee weken hebben de meeste selectieteams al op het trainingsveld 
gestaan. Vanaf volgende week zullen alle jeugdteam weer in beweging komen.  
  
Op donderdag 1 september zal het eerste trainersoverleg van het nieuwe voetbalseizoen 
voor de middenbouwtrainers en bovenbouwtrainers plaatsvinden. Tijdens dit overleg zijn 
alle trainers aanwezig die zich inzetten voor onze middenbouw en bovenbouw 
jeugdspelers. Van tevoren, door initiatief en inbreng van de jeugdtrainers wordt er een 
agenda opgesteld en aan de hand van een voetbalthema of voetbalonderwerp zal de 
inhoud van dit overlegvorm krijgen. Onderwerp voor deze avond is o.a. “de 
voorbereiding”. Trainers delen hun voorbereiding. Wat kan en moet beter, welke afspraken 
maken we en hoe gaan we hiermee om!  Door deze ontwikkeling en de gemaakte 
afspraken leggen we met elkaar een fundament voor het komend voetbalseizoen.  
 
Vervolgens een week later op donderdag 8 september onze eerste jeugdcoördinatoren 
overleg. Dit overleg heeft een organisatorisch karakter i.p.v. voetbalinhoudelijk (technische) 
accenten.  Bijvoorbeeld te denken aan of de leiders voldoende op de hoogte zijn gebracht 
(informatie) om aan dit seizoen te beginnen! Wat voor een jeugdcoördinator erg belangrijk 
is, is dat zij op tijd “inbreng” krijgen van vragen en/ of verbeterpunten. U vraag wordt 
meegenomen naar ons eerstvolgende jeugdcoördinatoren overleg en de desbetreffende 
jeugdcoördinator kom zo snel mogelijk met een antwoordt bij u terug. 
 
Helaas neemt Henri Boer als jeugdcoördinator bovenbouw afscheid van ons JC-team. Ik 
heb Henri leren kennen als een enthousiaste en adequate man en ik vind het spijtig, maar 
begrijpelijk, dat Henri stopt. Ik wil Henri bedanken voor onze korte maar fijne 
samenwerking. Succes met het behalen van je studie!   
 
Met het vertrek van Henri komt er een plaats vrij binnen onze JC – team. Ik zal een vacature 
op de website plaatsten.  Aangezien er een hoop werk binnen onze jeugdafdeling ligt, is 
versterking noodzakelijk voor continuïteit! 
 

 
Kick-off leiders en trainers 
Voor alle jeugdtrainers en jeugdleiders op vrijdag 9 september 2022 van 19.30uur – 
21.00uur een kick off meeting. 
 
Wat is een Kick-off meeting? 
Een kick-off meeting is de eerste bijeenkomst van vele betrokkene binnen onze 
jeugdafdeling waarbij de Hoofdopleiding en jeugdcoördinatoren aanwezig zullen zijn.   
Bij een kick-off meeting zijn de eerste stappen al genomen, zo is er een team 
samengesteld en de trainer heeft zijn beoogde resultaten aangegeven. De bijeenkomst is 
dus niet de eerste stap in een traject, het is wel de eerste maal dat vele betrokkenen bij 
elkaar komen om de verdere koers te bepalen. 
 
Wat is het doel van kick-off meetings? 
Er zijn meerdere redenen om een kick-off meeting te organiseren zoals: 

- De teamleden ontmoeten elkaar en worden in de gelegenheid gesteld om met 
elkaar kennis te maken als dit niet eerder is gebeurd. 



- De taken per teamlid worden duidelijk gedefinieerd zodat iedereen weet welke rol 
vervuld moet worden binnen het geheel. 

- Teamleden worden enthousiast gemaakt en er ontstaat een gevoel van 
saamhorigheid. 

- Er worden praktische zaken afgewikkeld in teamverband zodat iedereen dezelfde 
informatie ter beschikking heeft. 

 
Omdat er geen vast vorm is voor deze kick-off meetings kunnen doelstellingen afwijken. 
Ook hier geldt input/inbreng via ho@achilles1894.nl vooraf of tijdens de meeting is 
welkom!  
 
Achilles 1894 en BVO’s 
Na een aantal jaren is Achilles1894 weer bij de betaalde voetbalorganisaties in beeld. Het 
afgelopen seizoen heeft Achilles 1894 ongeveer 10 jeugdspelers geleverd aan de 
verschillende betaalde voetbalorganisaties. Dat is een waanzinnig compliment aan de 
verschillende jeugdtrainers van Achilles 1894 en hoe mooi zou het zijn dat de spelers 
hun/haar droom waar kan maken!  
 
Om misverstanden te voorkomen is het belangrijk dat de HO van de BVO, ouders en HO 
van Achilles 1894 contact hebben met elkaar.  Wanneer u als ouder een uitnodiging krijgt 
van een BVO meldt u zich dan via het bekende emailadres ho@achilles1894.nl  ! Daarna 
plannen we samen een ouder/speler gesprek en kan ik toelichten hoe Achilles 1894 hier 
mee omgaat.  
 
Bijvoorbeeld; 
Dat wanneer twee activiteiten op hetzelfde moment plaatsvinden, activiteit van Achilles 
1894 voor de activiteit van een BVO gaat.  
   
 
Voetbalinfo om rekening mee te houden! 

- Onze activiteiten commissie organiseert op zaterdag 27 augustus een KICK-OFF 
voor iedereen. Zie de website! En op 17 september tijdens de 4 mijl in het 
Annefrankpark zal onze activiteiten commissie zich inzetten voor o.a. een 
ledenwerving. Om dit initiatief te ondersteuningen heeft de commissie 
spelers/sters, enthousiaste leiders, trainers en vrijwilligers nodig. Tijdens deze actie 
is het doel om kinderen enthousiast te maken om lid te worden van onze 
vereniging. Vrijwilligers kunnen contact opnemen met Geke Regtop , via  
g.regtop@ziggo.nl .  

 
- Komend weekend zal er op zaterdag 27 augustus op sportpark Esserberg bij vv 

Helpman een jeugdtoernooi plaatsvinden. Onze 08 t/m O11 komen in actie. Klik 
voor het programma en tijden op de onderstaande link  
Http://www.tournify.nl/live/helpman2022 

   
- 3 fases voetbal. Nieuwe competitie structuur. (Tekst van de KNVB) 

Om het spelplezier te vergroten en de ontwikkeling van (jonge) voetballers te 
bevorderen introduceert de KNVB vanaf het seizoen 2022/’23 het fasevoetbal bij 
een groot deel van de juniorencompetities. In de JO13 t/m JO19 wordt er komend 
seizoen vanaf de hoofdklasse en lager in drie fases gespeeld. Dit is onder meer het 
resultaat van een succesvolle pilot bij de junioren, om meer gelijkwaardige 
competities te organiseren. Klink op onderstaande link voor meer info  

mailto:ho@achilles1894.nl
mailto:ho@achilles1894.nl
mailto:g.regtop@ziggo.nl


https://www.knvb.nl/nieuws/assist-wedstrijdsecretarissen/assist-
wedstrijdsecretarissen/66076/introductie-fasenvoetbal 

 
- Spelregelbewijs seizoen 2022/23, https://www.voetbalmasterz.nl/inloggen/  

Wanneer hierbij ondersteuning nodig is kan o.l.v. Edwin Beekhuis een avond 
georganiseerd worden voor uitleg en informatie m.b.t. de spelregels.  
Opgave via; jeugdsecretariaat@achilles1894.nl 
 

- Op vrijdag 2 september is er een veteranen toernooi 7x7 op ons sportpark. 
Aanvang 19.00uur. De jeugdtrainingen zullen deze dag op een ander tijdstip 
gepland worden. Jeugdtrainers worden op de hoogte gebracht! 
 

- Interlands  
Op 21-24 en 27 september zijn er interlandwedstrijden. Daardoor is er geen 
toegang meer mogelijk vanaf 240 minuten voor aanvang van de wedstrijd op ons 
sportpark. Jeugdtrainingen vervallen tenzij jeugdtrainers een alternatief elders gaan 
organiseren. Zie hieronder het overzicht 
 

Datum Wedstrijd Locatie gesloten vanaf  

21-09-2022; KO 19.30 uur Noord Ierland – Slovenië 15:30 uur 

24-09-2022; KO 15.00 uur Nederland – Noord Ierland 11:00 uur 

27-09-2022; KO 19.30 uur Moldavië – Noord Ierland 15:30 uur 

 

 
 

Herhaling van belangrijke data augustus 2022 

 

AUGUSTUS 2022 

M D W D V Z Z 

       

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

       
 

 
 

 
15  JO13-02 start voorbereiding zoals aangegeven in het trainingsschema  
 
15 JO15-01 start voorbereiding zoals aangegeven in het trainingsschema 
 
15  JO17-01 start voorbereiding zoals aangegeven in het trainingsschema  
 
17 JO13-01 start voorbereiding zoals aangegeven in het trainingsschema 
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22 JO19-01 start voorbereiding zoals aangegeven in het trainingsschema 
 
27 JO11-1, etc… Toernooi vv Helpman 
27 KICK OFF Achilles 1894 

 
28 Einde zomervakantie regio noord 
 
29  Start trainingen van JO17-02, JO15-02, JO13-03, MO13-01 en onderbouw 

(Kabouters tot en met JO11), zoals aangegeven in het trainingsschema 
 
 
 

Belangrijke data september 2022 

 

  SEPTEMBER 2022 

M D W D V Z Z 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24/24 25 

26 27 28 29 30   

       
 

 
 
1           Trainers overleg 
    
2  Veteranen toernooi   
 
3           Begin competitie voor alle jeugdteams behalve O15-01. 

O15-01 eerste bekerwedstrijd.  
 

8 Jeugdcoördinatoren overleg 
 
9 KICK-OFF leiders en trainers 
 
17 Activiteitencommissie ledenwerfactie  
 
21  Interlandwedstrijd 
 
24 Begin competitie JO15-01 
 
24 Interlandwedstrijd 
 
27 Interlandwedstrijd 
 
 
 
In mijn nieuwsbrief van oktober o.a. 



- Kennismaking met de nieuwe team O23 en MO13 
 
 
Sander van de Lustgraaf 
Hoofdopleidingen Achilles 1894 
ho@achilles1894.nl  
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