
 

Hallo voetballers, ouders en verzorgers, 

 

Hierbij de indeling van de jeugdteams voor seizoen 2019-2020.  De samenstelling is tot stand 
gekomen in samenwerking met trainers, leiders, hoofd jeugdopleiding en het jeugdkader.  

De keuzes zijn gemaakt conform ons selectiebeleid. 

 

Voor vragen over de indeling of andere zaken voor de selectieteams kunt u contact opnemen met: 

- JO19 Niels Assen (Hoofdtrainer) 
- JO17 Wouter van Dunem (Hoofdtrainer) 
- JO15 Daan van der Lippe (Hoofdtrainer) 
- JO13 Carlo Wolters (Hoofdtrainer) 
- JO8-JO11 Nick Nannen/Stefan Kwint (Hoofdtrainer) 

 

Voor vragen over de indeling van standaardteams of dispensatie kunt u contact opnemen met: 

- JO17-JO19  Herman Bosch (Coördinator) 
- JO15 Job van Manen (Coördinator) 
- JO12-JO13 Arjan Duiven (Coördinator) 
- JO10-JO11 Roland de Vries (Coördinator) 
- JO8-JO9 Rudy Perdijk (Coördinator) 

 

Vragen over beleid en technische zaken   Vragen over organisatorische zaken 

Marco Zondag      Bert Nijenbanning 
Hoofdjeugdopleiding V.V. Raptim   Bestuurslid Jeugdzaken V.V. Raptim 
Tel: 06 231 331 19     Tel: 06 230 290 81 
Email: hoofdjeugdopleiding@vvraptim.nl  Email: jeugdbestuur@vvraptim.nl 

 

Bijzonderheden 

JO19-1 

- De selectie wordt op wedstrijddagen aangevuld met spelers van JO17-1. Op wedstrijddagen 

wordt er door geselecteerd. De spelers die buiten de wedstrijdselectie vallen zullen bij JO19-

2 spelen. 

JO17-1 

- JO17-1 start de voorbereiding met 20 spelers. Er zullen op wedstrijddagen spelers meedoen 

met de JO19-1 en JO17-2. Eventueel worden er spelers gedurende het seizoen 

uitgeselecteerd naar JO17-2. 

JO13-1 

- Na de bekerwedstrijden wordt de selectie terug gebracht naar 14 spelers. De spelers die 

worden uit geselecteerd gaan naar JO13-2. 
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JO10-1 

- Na de bekerwedstrijden wordt de selectie terug gebracht naar 9 spelers wanneer er een 

tekort is bij JO10-2 en/of JO10-3. De speler die wordt uit geselecteerd gaat naar JO10-2. 

JO9-1 

- Wanneer JO9-1 op wedstrijddagen de beschikking heeft over meer dan 8 spelers zal er 1 

speler meedoen met JO9-2. Met de ouders van deze speler zijn afspraken gemaakt. 

JO8-1 

- Na de bekerwedstrijden wordt de selectie terug gebracht naar 8 spelers. 

JO8-2 t/m JO8-6 

- Met het indelen van de teams is rekening gehouden dat er nieuwe aanmeldingen volgen, 

waardoor nog niet elk team voldoende spelers heeft. Wanneer er geen nieuwe leden komen 

in deze leeftijdscategorie volgt er een herindeling voor de eerste competitiewedstrijd. 

 

Marco Zondag      Bert Nijenbanning 

Hoofd Jeugdopleiding V.V. Raptim   Bestuurslid Jeugdzaken V.V. Raptim 

 

 

 


