
Jeugdindelingen seizoen 2022/2023 Ulftse Boys, SDOUC, GWVV, NVC en Etten 

 

Betreft leeftijdscategorie GIRLS 

 

Het afgelopen half jaar is er wederom hard gewerkt aan de het realiseren van de indelingen 

voor het nieuwe seizoen. Bijgaand tref je alle indelingen per leeftijdscategorie aan.  Zoals het 

er nu naar uit ziet zullen we met maar liefst 35 jeugdteams starten waar in totaal 452 

jeugdspelers zijn ingedeeld en we nu al 110 begeleiders hebben ! Alhoewel we nog steeds 

enkele begeleiders zoeken zijn we er erg trots op dat op enkele teams na de begeleiding weer 

grotendeels is ingevuld.  

  

Hoe verder? 

  

Spelers en/of ouders worden door de nieuwe begeleiding geïnformeerd via een Whatsapp 

groep die wordt aangemaakt door de begeleiding van de teams. Waar mogelijk gaan de 

meeste teams nog 1 of 2x met elkaar trainen. Ook deze communicatie zal via de app groepen 

verlopen. 

 

Lid worden of iets betekenen in de begeleiding? 

o Wil je op korte termijn een keer meetrainen met jouw leeftijdsgenoten? 
o Ben je nog geen lid van één van onze verenigingen en wil je weten in welk jongens- of 

meisjesteam jij volgend seizoen zou kunnen voetballen? 
o Ben je nog niet gevraagd maar wil je wel iets betekenen in de begeleiding van de 

jeugd? 

Neem dan contact op met de Jeugdcoördinator van deze leeftijdscategorie. 

  

Vragen of opmerkingen over de indelingen? 

  

Heb je op dit moment een vraag of een opmerking over de indelingen of zie je jouw naam 

niet staan bij de indelingen? Stuur dan een e-mail naar de Jeugdcoördinator van de 

leeftijdscategorie waar het over gaat. Hij of zij verzamelt alle binnengekomen e-mail berichten 

en zal binnen enkele dagen met een reactie komen.  

  

Voor deze leeftijdscategorie is het tijdelijke aanspreekpunt voor vragen totdat er een nieuwe 

coördinator is: 

  
o Ulftse Boys: Roy Bongers roybongers@aol.nl 
o Etten: Janneke Bus jannekebus@gmail.com  
o GWVV: Olaf Dickmann o.dickmann@outlook.com  
o SDOUC: Jurgen Overbeek jurgen.overbeek@gmail.com  
o NVC: Harold Küster haroldkuster@gmail.com  

 

 

Uiteraard kun je ook altijd iemand anders van de TC aanspreken of gebruik maken van de 

aanspreekpunten van de betrokken verenigingen. 

  

De gepubliceerde indeling is met grote zorgvuldigheid gemaakt, maar het kan natuurlijk altijd 

zo zijn dat er een fout ingeslopen is.  Ook kan het zo zijn dat bij nieuwe aanmeldingen in een 

bepaalde leeftijdscategorie alsnog wordt overgegaan tot het vormen van een nieuw team 

of tot een herindeling.  

 

Tot zover, succes met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen! 
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Met sportieve groet, 

Technische Commissie Ulftse Boys, SDOUC, GWVV, NVC en Etten Jeugd 

  

  

 

Onderstaand de indelingen voor het komende seizoen voor deze leeftijdscategorie: 

 

Onderstaand de indelingen voor het komende seizoen voor deze leeftijdscategorie: 

 

MO20-1 

 

Spelers Begeleiding 

Mirte van Milligen Vacant 

Denise Wessel Vacant 

Jitte Massop Vacant 

Anne Halfman  

Lotte Kessels  

Julia Frazer  

Lien Tangelder  

Jessa Derksen  

Vera Kruisselbrink  

Indy Hartjes  

Fien Snelting  

Hieke Arnold  

Megan Venhorst  

Kris Hartjes  

Merle Kuster  

 

 

 

MO17-1 

 

Spelers Begeleiding 

Iris Wanders Remy van Zuilekom 

Jente Holthausen Michel Ratering 

Floor Kuiper Vacant 

Donna Kwak  

Rory van Zuilekom  

Tess Rissewijck  

Inez Ratering  

Lara Gunel  

Juul Horstik  

Quinty Reulink  

Britt Bleumer  

Sele Kruse  

Romy Weenen  

Jaylin Meurs  

Janne Ditters  

Luna Feukkink  

 

  



MO17-2 

 

Spelers Begeleiding 

Jodie van Aken Jack Sweckhorst 

Emy-Lynn Heijs Sasha Jansen 

Alyssa Jansen Vacant 

Julia Overbeek Vacant 

Liz van de Kragt  

Fiene Ditters  

Emy Bleumer  

Dienke Thiele  

Anouk Willemsen  

Jade Schweckhorst  

Donna Robben  

Renske Wissing  

Bente Pol  

Lieke Pelgrom  

Dien Wijkamp  

Yamilla Kurt  

Kyra Berben  

 

 

MO13-1 

 

Spelers Begeleiding 

Noor Offenberg Rob Römer 

Jikke van Aalst Luuk Wieggers 

Eefje Geurtsen Hugo Offenberg 

Tess Römer Vacant 

Isabel Wieggers  

Noa Nijland  

Jill Gerritsen  

Puck Dekkers  

Mila Offenberg  

Noor van der Storm  

Babette Trip  

Tess van Keulen  

Hanne Terlaak  

Jill van Veenendaal  

Sara Harmsen  

Ayla Hofman  

Suze Dieker  

 


