
 

 

 
 
Beste ouders van de JO7 & JO8 afdeling 
 
Graag informeer ik u middels deze mail/brief over de start van het nieuwe seizoen 
2021/2022. 
 
Trainen 
We starten het seizoen op maandag 30 augustus. 
 
De kinderen van de JO7 & JO8 afdeling zullen op maandag en woensdagavond gezamenlijk 
trainen van 18.15-19.30. 
 
Meer informatie over de visie van opleiden volgt op de KICK-OFF (ouderbijeenkomst) aan de 
start van het nieuwe seizoen. 
 
Wedstrijden 
Voor de JO7 hebben we voorlopig nog geen team ingeschreven. De verwachting is wel dat er 
t.z.t. meer spelers beschikbaar zijn, zodat ook zij competitie (4v4) zullen gaan spelen. 
Voor de JO8 hebben we 1 team ingeschreven die op zaterdagochtend competitie zal gaan 
spelen.  
 
Afwezig 
Bent u maandag 30 augustus nog afwezig geef dit dan tijdig door aan de coördinator van 
deze groep, Renate van Hulst.  
Mailadres: renate.vhulst@victoria04.nl 
 
Vrijwilliger 
Bent u bekend met het werken met (kleine) kinderen en vindt u het leuk om betrokken te 
zijn bij deze groep kinderen door bv het verzorgen van trainingen/ coachen van wedstrijden, 
neem dan ook contact op met Renate.  
 
Spelers 
Op pagina 2 kunt u de indeling zien van de JO7 & JO8-afdeling. 
Let op: Er kunnen nog enkele wijzigingen plaatsvinden doordat er nog mutaties plaatsvinden 
binnen onze ledenbestand.  
 
 
 
We wensen u een fijne vakantie en hopen u allen weer snel te mogen ontmoeten langs de 
lijn. 
 
Rob Storm 
HO Sc Victoria 04 

mailto:renate.vhulst@victoria04.nl


 

 

JO7 
Akmese   Emir 
Ginkel   Bo 
Grondelle  Mylan 
 
JO8 
Bali el   Mimoun 
Gerven van  Marvin 
Hayward  James 
Hoogerwerf  Jace 
Luijendijk  Alec 
Utu   Eren 
Oukadi   Zayan 
Walczak  Mikolaj 
 
   
Trainers   
Arnold Luijendijk 
Dinand v Muijen 
Silvan Tol   
VACANT   
   
Coordinator   
Renate van Hulst  



 

 

Beste ouders van de JO9 afdeling 
 
Graag informeer ik u middels deze mail/brief over de start van het nieuwe seizoen 
2021/2022. 
 
Trainen 
We starten het seizoen op maandag 30 augustus. 
 
De kinderen van de JO9 afdeling zullen gezamenlijk* trainen gedurende de eerste periode 
tot aan 22 september op maandag en woensdagavond van 18.15-19.30. 
Na deze eerste periode zullen de spelers van de JO9-afdeling op maandagen gezamenlijk 
blijven trainen en op woensdag met hun eigen team. 
 
*Meer informatie over de visie van opleiden volgt op de KICK-OFF (ouderbijeenkomst) aan de 
start van het nieuwe seizoen. 
 
Wedstrijden 
Voor de JO9 hebben we 2 teams ingeschreven die op zaterdagochtend competitie zullen 
gaan spelen. Tot aan zaterdag 25 september kan het zijn dat deze teams in wisselende 
samenstelling gaan spelen. Na het eerste blok zullen we de (voorlopige) indeling van de JO9-
1 en JO9-2 bekend maken. 
Let op: Het kan zijn dat het aantal teams, door wisselingen binnen ons ledenbestand, zal 
worden aangepast. 
 
Afwezig 
Bent u maandag 30 augustus nog afwezig geef dit dan tijdig door aan de coördinator van 
deze groep, Renate van Hulst.  
Mailadres: renate.vhulst@victoria04.nl 
 
Vrijwilliger 
Bent u bekend met het werken met (kleine) kinderen en vindt u het leuk om betrokken te 
zijn bij deze groep kinderen door bv het verzorgen van trainingen/ coachen van wedstrijden 
of als de rol van elftalleider/teammanager, neem dan ook contact op met Renate.  
 
Spelers 
Op pagina 2 kunt u de spelerslijst zien van de JO9-afdeling. 
Let op: Er kunnen nog enkele wijzigingen plaatsvinden doordat er nog mutaties plaatsvinden 
binnen onze ledenbestand.We wensen u een fijne vakantie en hopen u allen weer snel te 
mogen ontmoeten langs de lijn. 
 
Rob Storm 
HO Sc Victoria 04 

mailto:renate.vhulst@victoria04.nl


 

 

JO9 
Abdelhaleq,   Amin 
Hulzebosch,   Dion 
Kirkar,    Ravi 
Kolijn    Ivano 
Wapenaar,   Jesper 
Warmerdam,   Damian 
Mosmans  Levi  
Eryilmaz  Sirac 
Pietersen  Sem 
Toor   Levi 
Harput   Yavuz 
Barbaric  Dante 
 
 
   
Trainers   
Nick Warmerdam   
Kasper Mosmans   
Kevin Kolijn 
VACANT  
   
Coordinator   
Renate van Hulst  
 
 



 

 

Beste ouders van de JO10 afdeling 
 
Graag informeer ik u middels deze mail/brief over de start van het nieuwe seizoen 
2021/2022. 
 
Trainen 
We starten het seizoen op maandag 30 augustus. 
 
De kinderen van de JO10 afdeling zullen gezamenlijk* trainen gedurende de eerste periode 
tot aan 22 september op maandag en woensdagavond van 18.15-19.30. 
Na deze eerste periode zullen de spelers van de JO10-afdeling op maandagen gezamenlijk 
blijven trainen en op woensdag met hun eigen team. 
 
*Meer informatie over de visie van opleiden volgt op de KICK-OFF (ouderbijeenkomst) aan de 
start van het nieuwe seizoen. 
 
Wedstrijden 
Voor de JO10 hebben we 2 teams ingeschreven die op zaterdagochtend competitie zullen 
gaan spelen. Tot aan zaterdag 25 september kan het zijn dat deze teams in wisselende 
samenstelling gaan spelen. Na het eerste blok zullen we de (voorlopige) indeling van de 
JO10-1 en JO10-2 bekend maken. 
Let op: Het kan zijn dat het aantal teams, door wisselingen binnen ons ledenbestand, zal 
worden aangepast. 
 
Afwezig 
Bent u maandag 30 augustus nog afwezig geef dit dan tijdig door aan de coördinator van 
deze groep, Renate van Hulst.  
Mailadres: renate.vhulst@victoria04.nl 
 
 
Vrijwilliger 
Bent u bekend met het werken met (kleine) kinderen en vindt u het leuk om betrokken te 
zijn bij deze groep kinderen door bv het verzorgen van trainingen/ coachen van wedstrijden 
of als de rol van elftalleider/teammanager, neem dan ook contact op met Renate.  
 
Spelers 
Op pagina 2 kunt u de spelerslijst zien van de JO10-afdeling. 
Let op: Er kunnen nog enkele wijzigingen plaatsvinden doordat er nog mutaties plaatsvinden 
binnen onze ledenbestand.  
We wensen u een fijne vakantie en hopen u allen weer snel te mogen ontmoeten langs de 
lijn. 
 
Rob Storm 
HO Sc Victoria 04  

mailto:renate.vhulst@victoria04.nl


 

 

JO10 
Alagoz,   Salih 
Grootveld,  Jack 
Hahn,    Levi 
Kal    Jari 
Kalsbeek,   Casper 
Kaplan,  Cihan 
Klerk,de  Sven 
Rijsbergen,   Joah 
Schot,    Sven 
Vuyk,    Mason 
Walda,   Sven 
Werff van der  Jack 
Woudstra,   Jimmy 
Zwaart vd  Levi  
Genugten vd  Loek 
Schilder  Dominic 
 
 
 
Trainers   
Dennis Schot   
Leon Hahn   
BJ Vuijk   
Moreno vd Berg 
Damien v Alphen   
   
Coordinator   
Renate van Hulst  
 
 
 
 



 

 

Beste ouders van de JO11 afdeling 
 
Graag informeer ik u middels deze mail/brief over de start van het nieuwe seizoen 
2021/2022. 
 
Trainen 
We starten het seizoen op dinsdag 24 augustus. 
 
De kinderen van de JO11 afdeling zullen gezamenlijk* trainen gedurende de eerste periode 
tot aan 16 september op dinsdag en donderdagavond van 18.15-19.30. 
Na deze eerste periode zullen de spelers van de JO11-afdeling op dinsdagen gezamenlijk 
blijven trainen en op donderdag met hun eigen team. 
 
*Meer informatie over de visie van opleiden volgt op de KICK-OFF (ouderbijeenkomst) aan de 
start van het nieuwe seizoen. 
 
Wedstrijden 
Voor de JO11 hebben we 3 teams ingeschreven die op zaterdagochtend competitie zullen 
gaan spelen. Tot aan zaterdag 18 september kan het zijn dat deze teams in wisselende 
samenstelling gaan spelen. 
Na het eerste blok zullen we de (voorlopige) indeling van de JO11-1, JO11-2 of JO11-3 
bekend maken. 
Let op: Het kan zijn dat het aantal teams, door wisselingen binnen ons ledenbestand, zal 
worden aangepast. 
 
Afwezig 
Bent u dinsdag 23 augustus nog afwezig geef dit dan tijdig door aan de coördinator van deze 
groep, Diana vd Weijden  
Mailadres: diana.vdweijden@victoria04.nl 
 
Vrijwilliger 
Bent u bekend met het werken met (kleine) kinderen en vindt u het leuk om betrokken te 
zijn bij deze groep kinderen door bv het verzorgen van trainingen/ coachen van wedstrijden 
of als de rol van elftalleider/teammanager, neem dan ook contact op met Diana.  
 
Spelers 
Op pagina 2 kunt u de spelerslijst zien van de JO11-afdeling. 
Let op: Er kunnen nog enkele wijzigingen plaatsvinden doordat er nog mutaties plaatsvinden 
binnen onze ledenbestand. 
 
 
We wensen u een fijne vakantie en hopen u allen weer snel te mogen ontmoeten langs de 
lijn. 
 
Rob Storm 
HO Sc Victoria 04 

mailto:diana.vdweijden@victoria04.nl


 

 

JO11 
Agterberg,   Thom 
Balen,    Mitchel 
Ceval   Demir 
Gulik,    Noud 
Heezik,   Lars 
Hoogerwerf,   Javi 
Huijsdens.  Stan 
Keulen, van  Emmanuel 
Kirkar, L.R.  Levent 
Kok, Q.N.  Quinten 
Korpershoek  Niels 
Kucharski,  Olivier 
Meeder,   Tijs 
Ortega,   Nathan 
Schoor van  Gyon 
Starre van der  Jayson 
Taci, E.               Erion 
Tavares  Junior 
Wiskerke,   Lex 
du Pre   Owen 
Rij, v   Mattew 
Raza   Daryan   
Welzen  Timothy 
Folmer   Vincent 
Rooijen van  Daniel 
 
 
Trainers   
Rob van Gulik   
Berry Heezik   
Mark van Schoor   
Ridvan Taci   
Rinus vd Starre   
Levent Kirkar 
Vacant 
   
Coordinator   
Diana vd Weijden 
 
 



 

 

Beste ouders van de meiden JO11-JO13 afdeling 
Graag informeer ik u middels deze mail/brief over de start van het nieuwe seizoen 
2021/2022. 
 
Trainen 
We starten het seizoen op maandag 30 augustus. 
 
De meiden van de JO11 en JO13 afdeling zullen gezamenlijk* trainen gedurende de eerste 
periode tot aan 15 september op maandag en woensdagavond van 18.15-19.30. 
Na deze eerste periode zullen de spelers van de JO11 en JO13-afdeling op maandagen 
gezamenlijk blijven trainen en op woensdag met hun eigen team. 
 
*De spelers zullen wel voornamelijk in hun eigen leeftijdsgroep/ team trainen, maar zullen 
samen de training met elkaar opstarten en afsluiten. Meer informatie over de visie van 
opleiden volgt op de KICK-OFF (ouderbijeenkomst) aan de start van het nieuwe seizoen. 
 
Wedstrijden 
Beide meidenteams zijn ingeschreven in meidencompetitie, waarbij de meiden van JO13 in 
een 8v8 competitie zullen worden ingedeeld. 
 
Afwezig 
Bent u maandag 30 augustus nog afwezig geef dit dan tijdig door aan de coördinator van 
deze groep, Renate van Hulst.  
Mailadres: renate.vhulst@victoria04.nl 
 
Vrijwilliger 
Bent u bekend met het werken met kinderen en vindt u het leuk om betrokken te zijn bij 
deze groep speelsters door bv het verzorgen van trainingen/ coachen van wedstrijden of als 
de rol van elftalleider/teammanager, neem dan ook contact op met Renate.  
 
Spelers 
Op pagina 2 kunt u de spelerslijst zien van beide meiden afdelingen. 
Let op: Er kunnen nog enkele wijzigingen plaatsvinden doordat er nog mutaties plaatsvinden 
binnen onze ledenbestand.  
We wensen u een fijne vakantie en hopen u allen weer snel te mogen ontmoeten langs de 
lijn. 
 
Rob Storm 
HO Sc Victoria 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:renate.vhulst@victoria04.nl


 

 

MO11 
Dreumel, Y.S.v. Youandi 
Hayward, H.V.  Haylee 
Hoeven, N.S.  Naomi 
Hooplot, G.Y.  Giavania 
Jaakke, I.C.  Izzie 
Lissenberg, N.A. Norah 
Zwaart vd  Demi 
Kortland  Zara 
Schilder  Chemenne 
   
Trainers   
Sandra Peeters   
Dominique vd Hoeven   
   
Coordinator   
Renate van Hulst   
 
 
 
 
 
MO13 
Bos, L.W.S. van den Luna 
Bruijn, B.de  Bo 
Dede, C.M.  Ceylin 
Meijer, L.  Lieve 
Timmers, T.E.  Tara 
Voogt, P.  Plamede 
Westerhoff  Madelyn 
Lima   Delgado 
 
 
Trainers   
Gregory Meijer   
Arjan van den Bos   
   
Coordinator   
Renate van Hulst 



 

 

Beste ouders van de JO12 afdeling 
 
Graag informeer ik u middels deze mail/brief over de start van het nieuwe seizoen 
2021/2022. 
 
Trainen 
We starten het seizoen op dinsdag 24 augustus. 
 
De kinderen van de JO12 afdeling zullen gezamenlijk* trainen gedurende de eerste maand 
tot aan 16 september op dinsdag en donderdagavond van 18.15-19.30. 
Na deze eerste periode zullen de spelers van de JO12-afdeling op dinsdagen gezamenlijk 
blijven trainen en op donderdag met hun eigen team. 
*Meer informatie over de visie van opleiden volgt op de KICK-OFF (ouderbijeenkomst) aan de 
start van het nieuwe seizoen. 
 
Wedstrijden 
Voor de JO12 hebben we 2 teams ingeschreven die op zaterdagochtend competitie zullen 
gaan spelen. Tot aan zaterdag 18 september kan het zijn dat deze teams in wisselende 
samenstelling gaan spelen. Na deze periode zullen we de (voorlopige) indeling van de JO12-1 
en JO12-2 bekend maken. 
Afwezig 
Bent u dinsdag 24 augustus nog afwezig geef dit dan tijdig door aan de coördinator van deze 
groep, Diana vd Weijden  
Mailadres: diana.vdweijden@victoria04.nl 
 
Vrijwilliger 
Bent u bekend met het werken met kinderen en vindt u het leuk om betrokken te zijn bij 
deze groep spelers door bv het verzorgen van trainingen/ coachen van wedstrijden of als de 
rol van elftalleider/teammanager, neem dan ook contact op met Diana.  
 
Spelers 
Op pagina 2 kunt u de spelerslijst zien van de JO12-afdeling. 
Let op: Er kunnen nog enkele wijzigingen plaatsvinden doordat er nog mutaties plaatsvinden 
binnen onze ledenbestand. 
We wensen u een fijne vakantie en hopen u allen weer snel te mogen ontmoeten langs de 
lijn. 
 
Rob Storm 
HO Sc Victoria 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:diana.vdweijden@victoria04.nl


 

 

 
 
 
JO12 
Boogert,   Dylan 
Brekelmans,   Tys 
Cetin,    Eren 
Demirtas,   Kerem 
Gulik,    Tijn 
Hasnaoui El  Rayan 
Leeuwenburg  Liam 
Linden,   Storm 
Lucardie,   Enzo 
Meer, v.der  Daan 
Plomp,   Liam 
Saritas,   Nuri 
Staartjes  Menno 
Timmers,   Tygo 
Vrijenhoek,   Floris 
Weber,   Roel 
Wezel,                Robin 
Gelder v   Ryan 
Voorbach  Kai 
Fortes   Rafael 
Verwey  Thom 
 
   
Trainers   
Lars de Visser 
Roy Meerten 
Jochem vd Hoff 
Nielson Plomp 
Dennis Vrijenhoek 
Dominic Brekelmans 
Sjaak Weber   
   
Coordinator   
Diana vd Weijden 
 
 



 

 

 
Beste ouders van de JO13 afdeling 
 
Graag informeer ik u middels deze mail/brief over de start van het nieuwe seizoen 
2021/2022. 
 
Trainen 
We starten het seizoen op maandag 23 augustus. 
 
De kinderen van de JO13 afdeling zullen gezamenlijk* trainen gedurende de eerste maand 
tot aan 15 september op maandag en woensdagavond van 18.15-19.30. 
Na deze eerste periode zullen de spelers van de JO13-afdeling op maandagen gezamenlijk 
blijven trainen en op woensdag met hun eigen team. 
*Meer informatie over de visie van opleiden volgt op de KICK-OFF (ouderbijeenkomst) aan de 
start van het nieuwe seizoen. 
 
Wedstrijden 
Voor de JO13 hebben we 2 teams ingeschreven die op zaterdagochtend competitie zullen 
gaan spelen. Tot aan zaterdag 18 september kan het zijn dat deze teams in wisselende 
samenstelling gaan spelen. Na deze periode zullen we de (voorlopige) indeling van de JO13-1 
en JO13-2 bekend maken. 
 
Afwezig 
Bent u maandag 23 augustus nog afwezig geef dit dan tijdig door aan de coördinator van 
deze groep, Erick Meerten  
Mailadres: erick.meerten@victoria04.nl 
 
Vrijwilliger 
Bent u bekend met het werken met kinderen en vindt u het leuk om betrokken te zijn bij 
deze groep spelers door bv het verzorgen van trainingen/ coachen van wedstrijden of als de 
rol van elftalleider/teammanager, neem dan ook contact op met Erick.  
 
Spelers 
Op pagina 2 kunt u de spelerslijst zien van de JO13-afdeling. 
We wensen u een fijne vakantie en hopen u allen weer snel te mogen ontmoeten langs de 
lijn. 
 
Rob Storm 
HO Sc Victoria 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:erick.meerten@victoria04.nl


 

 

 
 
JO13 
Bagiran, S.  Seyhan 
Djuricic, A.  Aleks 
Kwakernaak, D.V. Diego 
Berg, G.D.v.d.  Giovanni 
Weers, J.W  Jaeven 
Mariana, J.D.  Jayden 
Struijs, K.  Kai 
Zanden, M.L.v.der Mads 
Hof, M.v.’t  Mees 
Toor v   Milan  
Brobbel, M.I.  Mink 
Walda, N.  Niek 
Kortland, N.A.  Noah 
Vroegh, N.H.  Noud 
Brandenburg, O.M. Olivier 
Wit, R.M.de  Ramon 
Klaveren, R  Rens 
Kouer, R.  Roy 
Ortega, T.D.  Tevin 
Najduck, D.A.  Daniel 
Stok, T.v.der  Tycho 
Saritas   Sami 
Vredenbregt  Lucas 
Yahyaoui  Soufyan 
Topal   Aydin 
Koster, de  Dean 
  
Trainers   
Maikel Kortland   
Ebron Mariana     
Barry Kouer   
Huib Vroegh 
Rodin Brobbel   
   
Coordinator   
Erick Meerten   
 



 

 

 
Beste ouders van de JO15 afdeling 
 
Graag informeer ik u middels deze mail/brief over de start van het nieuwe seizoen 
2020/2021. 
 
Trainen 
We starten het seizoen op dinsdag 17 augustus. 
 
De kinderen van de JO15 afdeling zullen gezamenlijk* trainen op dinsdag en 
donderdagavond van 18.15-19.30 gedurende de eerste maand tot aan 9 september.  
Na deze eerste periode zullen de spelers van de JO15-afdeling op maandagen gezamenlijk 
blijven trainen en op woensdag met hun eigen team. 
*Meer informatie over de visie van opleiden volgt op de KICK-OFF (ouderbijeenkomst) aan de 
start van het nieuwe seizoen. 
 
Wedstrijden 
Voor de JO15 hebben we 3 teams ingeschreven die op zaterdagochtend competitie zullen 
gaan spelen. Tot aan zaterdag 11 september kan het zijn dat deze teams in wisselende 
samenstelling gaan spelen. Na deze periode zullen we de (voorlopige) indeling van de  
JO15-1, JO15-2 en JO15-3 bekend maken. 
 
Afwezig 
Bent u dinsdag 17 augustus nog afwezig geef dit dan tijdig door aan de coördinator van deze 
groep, Erick Meerten  
Mailadres: erick.meerten@victoria04.nl 
 
Vrijwilliger 
Bent u bekend met het werken met kinderen en vindt u het leuk om betrokken te zijn bij 
deze groep spelers door bv het verzorgen van trainingen/ coachen van wedstrijden of als de 
rol van elftalleider/teammanager, neem dan ook contact op met Erick.  
 
Spelers 
Op pagina 2 kunt u de spelerslijst zien van de JO15-afdeling. 
 
 
 
We wensen u een fijne vakantie en hopen u allen weer snel te mogen ontmoeten langs de 
lijn. 
 
Rob Storm 
HO Sc Victoria 04 

mailto:erick.meerten@victoria04.nl


 

 

JO15 
Akin,    Emre 
Bhondoekhan,  Ashutosh 
Man,    Cayden 
Espinoza,   Chelestyne  
Jansen,   Colin 
Sahin   Demirkan 
Groeneveld,   Djayden 
Rijsbergen,   Dylan 
Oostbaan,   Finn 
Spronk,   Jamie 
Donker,   Justin 
Spronk,   Kyan 
Gool,    Leroy 
Hermans,   Martijn 
Kloos,    Memphis 
Claus,    Milan 
Roo,    Milan 
Tilburg,   Nick 
Backer,   Niels 
Vredenbregt,   Noah 
Oz,    Osman 
Schippers,   Quint 
El Fallaha,   Rayyan 
Hermans,   Tim 
Kalis,    Timo 
Roodbol,   Timo 
Zanten   Jordie 
Hartog   Ricky 
Musleh  Kaijan 
Bruijn   Milan 
Brandenburg  Lukas 
Pol   Cesar 
Ketting   Ian 
Belhadji  Sofyan 
Assen   Kevin 
Vonk   Suzie 
Liguiori   Valencio 
Bouman  Mason 
Dokni   Saif   
Tesfay   Haben 
Belhadji  Safouane 
Spek   Jaylyando 
Elbersen  Sheleasha 
 
Trainers     Trainers                                   Coordinator 
Bjorn Visser                    Niels van der Ende                    Erick Meerten 
Marcel v Zwieten   Roan Claus 
Rashad El Fallaha           Robbert vd Ent 
Matthias de Blok            Sven Knape 



 

 

Beste ouders en spelers van de JO17 afdeling 
 
Graag informeer ik u middels deze mail/brief over de start van het nieuwe seizoen 
2021/2022. 
 
Trainen 
De start van het seizoen wordt vanuit de trainersgroep gecommuniceerd aan de spelers. 
 
De spelers van de JO17 afdeling zullen op maandag en woensdagavond trainen van 19.30-
21.00 
 
 
 
Wedstrijden 
Voor de JO17 hebben we voorlopig 3 teams ingeschreven die op zaterdagochtend 
competitie zullen gaan spelen. De spelers worden door de coördinator geïnformeerd of ze in 
de A- groep of de B- groep gaat starten. De A- groep bestaat uit spelers die uit gaan komen 
in de JO17-1 of JO17-2. De B- groep bestaat uit spelers die uit gaan komen in de JO17-2 en 
JO17-3. 
 
Afwezig 
Bent u nog afwezig tijdens de schoolvakantie geef dit dan tijdig door aan de coördinator van 
deze groep, Erick Meerten  
Mailadres: erick.meerten@victoria04.nl 
 
Vrijwilliger 
Bent u bekend met het werken met jeugdspelers en vindt u het leuk om betrokken te zijn bij 
deze groep spelers door bv het verzorgen van trainingen/ coachen van wedstrijden, neem 
dan ook contact op met Erick.  
 
Spelers 
Op pagina 2 kunt u de indeling zien van de JO17 -afdeling. 
Let op: Er kunnen nog enkele wijzigingen plaatsvinden doordat er nog mutaties plaatsvinden 
binnen onze ledenbestand.  
 
 
 
We wensen u een fijne vakantie en hopen u allen weer snel te mogen ontmoeten langs de 
lijn. 
 
Rob Storm 
HO Sc Victoria 04 

mailto:erick.meerten@victoria04.nl


 

 

JO17-A Groep Voorlopige Selectie 2021/22 
Andrade  Ilyas  
Borgers  Hugo  
Doorn   Raphael 
Dubbeldam  Bas  
Fastenau  Joey  
Groot   Jasper 
Guejgaji  Safouan  
Kampschuur  Tom  
Meulen  Jelle  
Muijen   Dinand 
Ouden   Milan 
Quak   Thomas 
Sari   Alim 
Steenhorst  Bart  
Traa   Fernando 
Uca   Berke 
Ven   Milan 
Veringmeier  Stijn  
Vliet   Sem 
 
JO17-B Groep 2021/22  
Aliskovic  Eniz 
Arras Raoui   Imad  
Bajrami  Elvir  
Deral   Emre 
Draak   Floris 
Heijndijk  Boaz  
Huseinovic  Ingo  
Jonge   Mark 
Knaap   Nicky 
Leenders  Lars  
Lissenberg  Mikah  
Oldekamp  Quinten  
Pikus   Ksawier 
Ploeg   Jelmer 
Rabeling  Davy  
Roodbol  Demi  
Roskam  Dyon  
Scholte              Kyro  
Spronk   Nicky 
Tol   Silvan 
Voorburg  Sjoerd  
 
Trainers            Coordinator 
Marcel de Groot                    Erick Meerten 
Sem Hartog 
Erick Meerten 
Vacant 
Vacant 



 

 

   
 
Beste ouders en spelers van de JO19 afdeling 
 
Graag informeer ik u middels deze mail/brief over de start van het nieuwe seizoen 
2021/2022. 
 
Trainen 
De start van het seizoen wordt vanuit de trainersgroep gecommuniceerd aan de spelers. 
 
De spelers van de JO19 afdeling zullen op maandag en woensdagavond trainen van 19.30-
21.00 
 
Wedstrijden 
Voor de JO19 hebben we voorlopig 2 teams ingeschreven die op zaterdagochtend 
competitie zullen gaan spelen. De spelers worden door de coördinator geïnformeerd of ze in 
de A- groep of de B- groep gaat starten. De A- groep bestaat uit spelers die uit gaan komen 
in de JO19-1 of JO19-2. De B- groep bestaat uit spelers die uit gaan komen in de JO19-2 . 
 
Afwezig 
Bent u nog afwezig tijdens de schoolvakantie geef dit dan tijdig door aan de coördinator van 
deze groep, Erick Meerten  
Mailadres: erick.meerten@victoria04.nl 
 
Vrijwilliger 
Bent u bekend met het werken met jeugdspelers en vindt u het leuk om betrokken te zijn bij 
deze groep spelers door bv het verzorgen van trainingen/ coachen van wedstrijden, neem 
dan ook contact op met Erick.  
 
Spelers 
Op pagina 2 kunt u de indeling zien van de JO19 -afdeling. 
Let op: Er kunnen nog enkele wijzigingen plaatsvinden doordat er nog mutaties plaatsvinden 
binnen onze ledenbestand.  
 
 
 
We wensen u een fijne vakantie en hopen u allen weer snel te mogen ontmoeten langs de 
lijn. 
 
Rob Storm 
HO Sc Victoria 04 
 

mailto:erick.meerten@victoria04.nl


 

 

JO19-1 Voorlopige Selectie 2021/22 
Alphen   Damien 
Berg   Moreno 
Buter   Lucas 
Claus   Dion 
Doorn   Wesley 
Feller   Marciano 
Ferreira  Giovanni  
Korkmaz  Seyhan  
Loomans  Mike  
Mak   Delano 
Niewold  Lizandro  
Passon               Owen  
Teixeira  Jemayro  
Verschoor  Bjorn  
Vonk   Mika 
Voogt   Hizkia 
Over de Vest  Mitchell  
 
JO19-2 2021/22 
Balci   Kayra 
Boudesteijn  Ben  
Davydas  Ovara 
Demireger  Emre  
Deral   Berke 
Guler   Demir 
Karabilen  Talha 
Kuyucu               Emir  
Riet Paap  Divaio  
Spuybroek  Nick  
Verhagen  Robin  
Yilmaz   Talha 
Harras   Quinten 
 
Trainers   
Vincent Schippers 
Rob van Alphen 
Stefan Roodbol 
Maarten Boudesteijn 
Vacant 
   
   
Coordinator   
Erick Meerten 
 


