
 

 
 
 

Informatie (nieuw) voetbalseizoen 2022/2023  
 
Aan alle jeugdleden, 
 
Vanaf maandag 23 mei starten de trainingen voor het voetbalseizoen 2022-2023. In het 
onderstaande schema is vermeld wanneer deze trainingen zijn. De komende periode gebruiken we 
om tot (nieuwe) teamindelingen te komen voor het voetbalseizoen (2022-2023).  
 
Aantal opmerkingen vooraf:  
 
Huidige JO7 (seizoen 2021-2022) 
Blijven in eerste instantie gewoon trainen zoals dat nu ook gaat. Dit omdat (nieuwe) spelers eerst 
beter kunnen wennen aan voetbal.  
Huidige JO9 t/m JO12 (seizoen 2021-2022) 
Alle spelers trainen met een categorie hoger! Voor de meeste spelers moet dat ook qua geboortejaar 
maar dat geldt ook voor de spelers die het afgelopen jaar vervroegd over zijn gegaan. De spelers die 
nu dispensatie hebben gaan ook een categorie omhoog (vb. speel je nu in de 10-2 dan train je met de 
JO11). Ook het aankomend jaar kun je weer in aanmerking komen voor dispensatie voor het seizoen 
22/23. 
JO13 nieuwe voetbalseizoen (seizoen 2022-2023) 
We kiezen ervoor net als vorig jaar eerst te gaan trainen onder de noemer JO13. In de komende 
weken bekijken we of er een JO12 wordt samengesteld. Wat ook een keuze zou kunnen zijn is een 
JO13- half veld of meerdere JO13-teams. 
Huidige meiden JO13-3/4 (seizoen 2021-2022) 
Maandag 23 mei training JO13-3/4 en woensdag 25 mei om 19.30 uur nodigen we iedereen uit voor 
een bijeenkomst. Uitnodiging volgt. 
JO17/JO19 nieuwe seizoen (seizoen 2022-2023) 
Trainen in eerste instantie gezamenlijk, dit heeft met de aantallen te maken. Mocht de JO19 genoeg 
spelers hebben zal dit gesplitst worden. 
 
Een definitieve beslissingen over dispensatie of vervroegd over nemen we gezamenlijk bij het bekend 
maken van de indelingen. Uiterlijk 20 juni proberen we de indelingen afgerond te hebben.  
 
Mocht u vragen hebben, dan mag u gerust per mail contact opnemen. (tjc@vv-hsc.nl ). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het jeugdbestuur 
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Team  Geboortejaar  Training  

JO-7  2016 Woensdag 17.00 – 17.45 

JO-8 2015 Maandag 18.00 – 19.00 
Woensdag 18.00 – 19.00 

JO-9 2014 Maandag 18.00 – 19.00 
Woensdag 18.00 – 19.00 

JO-10 2013 Maandag 18.00 – 19.00 
Woensdag 18.00 – 19.00 

J0-11 2012 Dinsdag  18.00 – 19.00 
Donderdag  18.00 – 19.00 

Jo-13 2010/2011 Maandag 19.00 – 20.00 
Woensdag 19.00 – 20.00 

Jo-15 2008/2009 Maandag 19.00 – 20.00 
Woensdag 19.00 – 20.00 

J0-17/JO-19 2007 t/m 2004 Dinsdag 19.00 – 20.00 
Donderdag 19.00 – 20.00 

    
 
 


