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

 

Betreft leeftijdscategorie JO8, JO7 en WELPEN 

 

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 aanspreekpunt voor vragen: 

  
o JO8: Voor deze leeftijdscategorie is het tijdelijke aanspreekpunt voor vragen totdat er 

een nieuwe coördinator is: 

  

Ulftse Boys: Roy Bongers roybongers@aol.nl 

Etten: Remco Berendsen remco_berendsen@hotmail.com  
GWVV: Olaf Dickmann o.dickmann@outlook.com  

SDOUC: Jurgen Overbeek jurgen.overbeek@gmail.com  

NVC: Harold Küster haroldkuster@gmail.com 

 
o JO7 en Welpen: Freddie Berendsen, zijn mailadres is: freddie.berendsen@3BC.nl  

 

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 
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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! 

 

Met sportieve groet, 

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

  

  

 

Onderstaand de indelingen voor het komende seizoen voor deze leeftijdscategorie: 

 

JO8-1 

 

Spelers Begeleiding 

Krajenbrink, Teun Vink, Mark 

Vink, Max Hendriksen, Sjors 

Hendriksen, Jop  

Rissewijck, Joep  

Lopez Ruiz, Muck  

Pas, Raf te  

Freriks, Sidney  

Coskun, Mirac  

Ahmadi, Mansour  

Kozan, Eymen  

 

 

JO8-2 

 

Spelers Begeleiding 

Helmes, Roos Rik Rissewijk 

Aalders, Lize Jan Willem Masselink 

Hoenink, Anne Lennart de Dulk 

Boos, Loet  

Ahmali, Tabasum  

Sessink, Jari  

Kakar, Israr  

van Aalst, Isa  

Derksen, Jonas  

 

JO7-1 

 

Spelers Begeleiding 

Nur, Eymen Kay Jansen 

Bod, Davy Freddie Berendsen 

Karssen, Mick  

Aalders, Senn  

Sloot, Noel  

Brus, Jim  

Jansen, Siem  

Nur, Eymen  

 



JO7-2 

 

Spelers Begeleiding 

Pos, Simon Barry ten Brink 

Parwiz, Imraan Martijn ten Brink 

Willemsen, Valano  

Brink, Devanno ten  

Geerts, Diaz  

Tigo Martens  

Sanders, Bram  

 

 

WELPEN 

 

Spelers Begeleiding 

Geerts, Duuk Bram Teunissen 

Agelink, Jesse Freddie Berendsen 

Masselink, Kristian  

Rissewijck, Sam  

Chirino, Joshua  

Nieuwenhuis, Raff  

Aalders, Pim  

Zastrow, Sil  

Kratai, Tygo  

Milan  

Cas  

Aalst, Kjell van  

Aalst, Bram van  

Wilbrink, Dez  

Sanders, Bram  

Pavert, van de Jop  

Nijenhuis, Dezz  

Hugen, Raff  

 


