
Nieuwsbrief september 2022 

 
 
De competities zijn in volle gang. Zo hier en daar zijn er organisatorische hobbels maar niet 
onoverkomelijk.  
 
Het zijn wat mij betreft voornamelijk kleine hobbels zoals spelers lenen, herzien van een 
competitie indeling of wennen aan het idee dat er geen scheidsrechters zijn en dus zelf 
dient opgelost te worden. Ook “de spelleider” bij de jongste jeugd is een andere rol dan 
de scheidsrechters rol. Des al niettemin vind ik dat we goed begonnen zijn aan de start van 
voetbalseizoen 2022-2023 
 
In de eerste weken van september hebben de eerste overleggen plaatsgevonden.  
Tijdens het trainersoverleg hebben we afgesproken dat we in oktober het nog één keer 
gaan hebben over de organisatorische kant, vervolgens gaan we ons daarna richten op de 
inhoudelijk technische kant van het trainerschap. 
We hebben de “voorbereiding” geëvalueerd en alle trainers hebben aangegeven tevreden 
te zijn met hoe de voorbereiding is verlopen. 
 
Bij onze maandelijkse jeugdcoördinatoren overleg hebben we nogmaals ons licht laten 
schijnen over de teamindelingen. 
 
Helaas door spelers te kort bij JO13-03 hebben we de beslissing moeten maken JO13—03 
op te heffen en terug te trekken uit de competitie. De spelers die daarbij betrokken waren 
hebben we ingedeeld in andere teams. Voordat we dat hebben gedaan hebben we de 
ouders uitgenodigd. We zijn met de ouders in gesprek gegaan en zo een draagvlak 
gecreëerd voor de keuzes, die we samen hebben gemaakt.  
 

VACATURES  
Als u die betrokken ouder bent die het leuk vind om als gastheer of gastdame op de 
zaterdagochtenden (of een aantal zaterdagen) de tegenstanders en scheidrechters te 
verwelkomen in onze bestuurskamer dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen 
naar ho@achilles1894.nl 
 
Op de website staat een vacature jeugdcoördinator bovenbouw. Als u denkt ons 
jeugdcoördinator team te kunnen versterken dan heel graag een mail naar 
ho@achilles1894.nl .    
 
 

KICK-OFF 
Op vrijdag 9 september zijn leiders en trainers van Achilles 1894 bij elkaar gekomen voor 
de aftrap van dit nieuwe voetbalseizoen.  

 
Het jeugdsecretariaat en de activiteiten commissie hebben zich gepresenteerd en de 
kerntaken van leiders – scheidsrechters – trainers – jeugdcoördinatoren – hoofdopleiding 
hebben we samen besproken en doorgenomen. 

 
Op deze avond heb ik ook aandacht geschonken aan ons “cultuur”. Benoemd dat we 
bewust moeten zijn en blijven, dat we te maken krijgen met een cultuuromslag. Deze 
cultuuromslag wordt in 4 fases gerealiseerd.  
Hoe dat eruitziet (gehele presentatie van de KICK-OFF) kunt u onder “downloads” op de 
website bekijken. 
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Voor de komende tijd staat fase 1 – betrokkenheid centraal. En met een mooi resultaat van 
een aantal personen, die zich hebben aangemeld als vrijwilliger (4 - hebben zich 
aangemeld en gaan deelnemen in een werkgroep en 1- als website ondersteuner).  Hebben 
we hiermee onze betrokkenheid vergroot. 
 

      
 

 
Keeperstrainingen 
Energie op het veld, daarvan komt energie,,,,,. Jongens en meiden gaan merken hoe meer 
ze doen hoe beter ze worden.   

 
Dit met enorm veel plezier ….   “Superleuk om te doen”…..  

  
 

Keeperstrainer Andre Wolfs 

 
MO13-01 
Meiden 13-01 hebben inmiddels twee competitiewedstrijden achter de rug. Voor het eerst 
spelen ze samen, sterker nog sommige meiden hebben nog nooit tegen een voetbal 
aangetrapt en willen ervaren of ze het spelletje leuk vinden. 
 
Eind juni is Harold Wekema begonnen met een groepje meiden. Z’n 6 tot 10 speelsters 
hebben wekenlang de trainingen gevolgd. Daarna heeft Harry Boddema het tot de 
zomervakantie overgenomen en na de zomervakantie fanatiek opgepakt. 
 
De meiden vonden het zo leuk en hebben hier en daar hun enthousiasme gedeeld. Met als 
gevolg dat er nu 16 meiden op het veld staan en nog 2 in de wacht om lid te worden.  

 
De trainingsopkomst is 100 procent. Net zoals de inzet op de zaterdagen. De meiden 
hebben het reuze naar hun zin en dat krijg ik ook van de ouders te horen. Heel voorzichtig 
wordt er al aan een tweede team gedacht.  
Er hebben zich ook 9 meiden aangemeld om bij de afgelopen interlandwedstrijden, 
meerdere dagen, te helpen. De sfeer zit er prima in!!!  
 
 



We hebben onze laatste wedstrijd tegen Veendam MO13-02 gespeeld. Meiden van 
Veendam spelen al 10 jaar samen. Kun je nagaan hoe veel potentie in ons team zit! 
 

Harry Boddema trainer/coach Achilles 1894 MO13-01  

  

 
 
 
O23 
Achilles 1894 is dit jaar gestart met een talentvolle groep. O23 heeft als doel om als 
talentengroep zich voor te bereiden voor de laatste stap, namelijk naar de senioren 1. 
Binnen deze groep kunnen de spelers zich ontwikkelen en zo doorstromen naar de 
zaterdagselectie. De voorbereiding verliep rommelig, deels omdat het een nieuw format is. 
Spelers waren nog niet terug van vakantie en sommige spelers deden mee in de 
voorbereiding van onze selectie. Van een O23-team was in het begin nog geen sprake. 

 
Maar vanaf de laatste oefenwedstrijd, eind augustus, is er een ommekeer. Trainingsopkomst 
is veel beter. We staan regelmatig met 14 man te trainen. De wedstrijden worden met veel 
passie en inzet gestreden. Technisch gezien komen we aardig mee maar omdat we een 
hele jonge groep hebben is het soms het fysieke verschil waarbij wij de wedstrijd verliezen. 
Daarbij speelt ook mee dat wij als team pas begonnen zijn om met elkaar te spelen. Onze 
tegenstanders zijn in het proces verder. Sommige teams spelen al 2 of meer jaren samen.  
 
Ik merk dat de spelers het steeds leuker beginnen te vinden. We zijn ook helemaal in het 
nieuw gestoken en dat geeft ook meer motivatie.  

Stefan Jonker trainer/coach Achilles 1894 O23      

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Activiteiten commissie 
Onze activiteiten commissie heeft op zaterdag 17 september voor de 5e keer de 4-mijl van 
Assen georganiseerd. Achilles 1894 heeft daarmee voor de 2e keer de voetbalvereniging 
gepresenteerd aan de bezoekers. Deze keer met een opblaasbaar voetbalveld, waar 
jongens en meisjes uit de buurt een balletje konden trappen.  
Enkele senior- en jeugdleden en ouders hebben geholpen om deze middag tot een 
succes te maken.  

 
Vrijwilligers die op deze mooie dag, -en tijdens de voorbereiding, hebben geholpen  
Enorm bedankt. 

       
 

 
Kinderbingo 
Een van de eerste activiteiten die onze activiteiten commissie wil organiseren is voor de 
jongste jeugdleden een BINGO.  

 
Vorig jaar is deze BINGO door Loraine Kaan en Nicole Kor georganiseerd.  Zij willen het 
organiseerstokje graag overdragen aan enthousiaste ouders van jeugdleden en hebben 
daarvoor al een draaiboek opgesteld. Hiermee doet de activiteiten commissie een oproep 
aan de leden – ouders of betrokkene. Kortom ben je geïnteresseerd of moet je een 
activiteit voor je studie organiseren dan ben je van harte welkom om ons te helpen en 
samen deze kinderbingo op te zetten! 

 
Graag contact opnemen met de activiteitencommissie:  
Dat kan via mailadres g.regtop@ziggo.nl  We hopen op een aantal aanmeldingen. 

 
Ouderavonden 
Komende maand zal Achilles 1894 twee ouderavonden organiseren. Deze ouderavonden 
hebben als doel u informatie te verstrekken waar we voor willen staan en wat ons streven is. 
We laten zien hoe we onze trainingen organiseren en wie hierbij het aanspreekpunt is. Ook 
staan we stil bij u als ouder. “Ouders langs de lijn ”! 

 
Tijdens deze ouderavonden zal de activiteiten commissie uitleggen wat haar functie is 
binnen onze vereniging. Achilles 1894 wil namelijk meer zijn dan een voetbalvereniging. 
Binding en betrokkenheid is erg belangrijk binnen een vereniging.  

 
Achilles 1894 realiseert zich dat o.a. aan deze twee termen hard gewerkt zal moeten 
worden. We hebben óók uw inzet als ouder daarbij hard nodig! 

- Ouderavond voor Onderbouw – kabouters tot en met JO11 
Op vrijdag 28 oktober van 19.00 tot 20.30uur locatie kantine 

- Ouderavond voor Middenbouw en bovenbouw – JO13 tot en met JO19 
Op vrijdag 4 november van 19.00 tot 20.30uur locatie kantine 
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Grote clubactie  
 

Extra inkomsten hard nodig 

 
 

 “Onze leden zetten zich dit jaar in om extra geld op te halen voor trainingsmaterialen voor 
de jeugd en senioren.      
 
We gaan er met z’n allen vol voor en hopen ons doel te behalen met behulp van de steun 
van familie, vrienden en mensen uit de omgeving!” 

 Geke Regtop, activiteiten commissie Achilles 1894 
 

- 80% gaat naar de club!!! 
Eén lot kost drie euro, waarvan 80% (dus € 2,40 per lot) direct naar de club gaat. 
Jaarlijks gaan ruim 300.000 lotenverkopers van meer dan 5.000 verenigingen in 
heel Nederland aan de slag om extra inkomsten te werven voor hun club. In totaal 
haalden zij vorig jaar 10,7 miljoen euro op voor het Nederlandse verenigingsleven. 
Groot, klein, sport of cultuur, alle soorten verenigingen kunnen extra geld ophalen 
door loten te verkopen. 

 
De trekking van de Grote Clubactie 2022 vindt plaats op dinsdag 6 december. Vanaf 
woensdag 7 december vind je de trekkingsuitslag op clubactie.nl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voetbalinfo om rekening mee te houden! 
- 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 dit moment zijn er 16 spelers/sters die geen geldig spelbewijs hebben. 
3,  O19-01  
3, VR1 
3, O23 
2, overige senioren 

 
 
Let op!!!! Spelregelbewijs is verplicht. Stappenplan KNVB als volgt; 

1- Bij géén geldig spelregelbewijs en toch voetballen.  
Zal er een éérste overtreding door de KNVB uitgedeeld worden  

2- Bij géén geldig spelregelbewijs en toch voetballen. 
Bij meerdere overtredingen word je spelerspas door KNVB 
ingetrokken 

3- Bij géén geldig spelregelbewijs en toch voetballen. 
Krijgt de vereniging een boete. De vereniging zal de boete uiteraard 
doorberekenen aan de desbetreffende speler/speelster 

 
Haal je spelregelbewijs zodat bovenstaande niet nodig is! 

 

-  
Rode en  gele kaarten. De KNVB int de kosten direct aan de vereniging. De 
vereniging zal dit doorberekenen aan de desbetreffende speler/speelster  

 
- Fase 1, de competitie m.b.t. fase 1 duurt tot 8 oktober 2022. 8 oktober worden 

de laatste wedstrijden gespeeld in fase 1 

  
- Fase 2, de competitie m.b.t. fase 2 is gepland van 29 oktober 2022 tot en met  

10 december 2022 
 

- Welkomstprogramma voor jeugdtrainers bij onze buurtvereniging LEO(Loon) 
op 12oktober  
 
Op 12 oktober wordt er door de KNVB bij onze buurtvereniging LEO (Loon) het 
‘Welkomstprogramma Jeugdtrainers’ georganiseerd.  

 
Trainers van Achilles 1894 zijn uitgenodigd om zich in te laten schrijven en mee 
te laten doen aan deze korte cursus. Zo worden trainers geholpen aan een 
goede start van hun loopbaan wat als resultaat heeft dat zij nog meer plezier uit 
hun hobby kunnen halen! 

 
Inschrijven bij buurtvereniging LEO (Loon) kan via deze link: 
https://www.knvb.nl/info/60185/training-trainers/470/aftrapmodule  
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Wat is het Welkomstprogramma precies?  
Elk seizoen weer zijn er duizenden trainers die beginnen als jeugdtrainer. Met 
het Welkomstprogramma willen we trainers helpen een goede start te maken in 
die nieuwe en mooie, uitdagende en belangrijke rol richting kinderen. 

  
De belangrijkste onderdelen van het Welkomstprogramma zijn: 
✓ Aftrapmodule, die bestaat uit een online- en een offlinegedeelte (één 

praktijkbijeenkomst) bij de eigen vereniging of een vereniging in de regio. 
Tijdens de praktijkbijeenkomst wordt de eerst de theorie besproken. 
Vervolgens wordt buiten op het veld een wedstrijd 8 tegen 8 gespeeld en 
gecoacht en een training vanuit Rinus gegeven. Tijdens deze activiteiten 
worden de jeugdvoetballers én de trainer gevolgd. 

✓ Digitale ondersteuning via Rinus, Assist en de kennisbank met relevante 
artikelen over jeugdvoetbal. 

✓ Veilig Sportklimaat: ondersteuning namens de KNVB voor het inrichten van 
beleid en middels de Aftrapmodule leren trainers om een veilige omgeving 
te creëren waarin kinderen voetballen. 

  
Een belangrijke voorwaarde is dat deelnemende trainers geregistreerd zijn 
bij het bondsteam in Sportlink. 

  
Voor wie is het? 

✓ De mensen die het seizoen beginnen als trainer, zoals de papa’s, mama’s, 
O19-spelers en jongere jeugdspelers. 

✓ De trainers met de nodige ervaring, die nog geen cursus of opleiding 
hebben gedaan. 

  
Kosten 
Aan het deelnemen zijn geen kosten verbonden. Behalve dat het een 
voorwaarde is dat trainers geregistreerd moeten zijn in Sportlink en daarvan 
zijn de kosten 11,42 per trainer per jaar. Die kosten zijn dus alleen extra als 
trainers nog niet geregistreerd staan. Als trainers al in Sportlink staan, kost 
het verder niets.  

  
Wat levert het je vereniging op? 

✓ Trainers ervaren een goede start van hun loopbaan, die helpt om nog meer 
plezier en voldoening uit hun hobby te halen, de mogelijkheid biedt zich te 
ontwikkelen en ervaringen te delen. 

✓ Kinderen voetballen in een veilige omgeving, waarin ze met veel plezier 
kunnen voetballen en ook steeds beter kunnen leren voetballen. 

  
Wat leren de trainers? 

✓ Trainers worden zich bewust van het belang van hun rol, krijgen inzicht in de 
leeftijd specifieke kenmerken en behoeften van kinderen (autonomie, 
binding, competentie) 

✓ Trainers krijgen tools aangereikt waarmee aan die basisbehoeften van 
kinderen (structureren, stimuleren, individuele aandacht geven en regie 
overdragen) voldaan kan worden. 

✓ Trainers krijgen een beeld van het voetballen van kinderen en de volgende 
stap in hun ontwikkeling als voetballer. 

✓ Trainers zien een voorbeeld van het begeleiden en coachen van kinderen 
voor, tijdens en na wedstrijden. 



✓ Trainers maken kennis met en doen ervaring op in het voorbereiden en 
geven van trainingen vanuit Rinus én delen veel ervaringen en tips. 

  
Bron KNVB.  

 
Herhaling van 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Belangrijke data oktober 2022 

  OKTOBER 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 

       
 

 
6 Jeugdcoördinatoren overleg  
 
8 laatste competitiewedstrijd fase 1 
 
13 Trainers overleg 
 
28 Ouderavond voor Onderbouw – kabouters tot en met JO11 

Op vrijdag 28 oktober van 19.00 tot 20.30uur locatie in de kantine 

 
29 Eerste competitiewedstrijd fase 2 
 
 

NB niet meegenomen in de kalender van oktober maar wel goed om nog eens te 
benoemen namelijk; 
 
Ouderavond voor Middenbouw en bovenbouw – JO13 tot en met JO19 
Op vrijdag 4 november van 19.00 tot 20.30uur locatie in de kantine 

 
 
Zoals ik mijn nieuwsbrief van september 2022 opende; 
De competities zijn in volle gang. Zo hier en daar zijn er organisatorische hobbels maar niet 
onoverkomelijk.  
 
Als u er anders overdenkt, aanvullingen hebt of met mij in gesprek wilt over wat u 
bezighoudt, dan is het goed om te weten dat ik elke donderdag van 15.00uur tot 17.00uur 
in onze bestuurskamer aanwezig ben. Via de hoofdingang de trap op is onze 
bestuurskamer het beste te bereiken. Ik zie u graag! 
 
 
Sander van de Lustgraaf 
Hoofdopleidingen Achilles 1894 
ho@achilles1894.nl  
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