Situatie JO17 elftallen
Vorige week is er op het laatste moment een wedstrijd van JO17-2 afgelast. Reden was omdat er 21 spelers
waren voor twee JO17 teams. De bewustwording hiervan was te laat. De beleving van de spelers van JO17-2 is
vooral dat zij hierdoor zich gedupeerd worden.
Naar aanleiding hiervan is er overleg geweest met de jeugd coördinator technische zaken, leiders, hoofdtrainer
en coördinator betreffende de JO-17 en JO-15 teams.
De restricties waar vv Annen mee te maken heeft en niet kunnen wijzigen, zijn als volgt:
•
Wedstrijden van JO-17 1 en JO-15-1 kunnen niet naar een latere datum verplaatst worden door de KNVB.
Dit vanwege het feit dat beide teams uitkomen in de A-categorie (3e divisie, hoofdklasse of 1e klasse) . Bij
wedstrijden van de JO-17 2 en JO-15-2 is dit wel mogelijk.
•
Bij de teamindeling in mei hadden we voor JO17 27 spelers. Destijds is ervoor gekozen om JO17-1 met 11
spelers te laten starten en de JO17-2 met 16 spelers met als doel flexibiliteit te hebben om spelers van JO17-2 in
JO17-1 te laten spelen.
•
Bij start van het seizoen hadden we nog 25. Dat is voor 2 teams . Op dit moment hebben we al enige weken
3 geblesseerden. Dit betekent dat er voor 2 teams 22 spelers zijn. We kijken daarmee naar beide teams
gezamenlijk, en niet meer naar 1 team. Extra lastig is dat bij JO17-1 niet terug gewisseld mag worden.
Doelstelling
Te voorkomen dat wedstrijden afgelast of verplaatst moeten worden. Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, zal
het leed eerlijk verdeeld moeten worden (incluis de JO15 en JO14) en niet enkel JO17-2 betreffen.
Afspraken
•
We hebben de knelpunten van wedstrijden tot aan de winterstop inzichtelijk gemaakt en waar
mogelijk hebben we al aanvangstijdstippen aangepast waardoor teams elkaar kunnen helpen en
zodoende alle teams kunnen spelen.
•
Tijdstippen van thuiswedstrijden kunnen, mits de veldindeling dit toestaat, door vv Annen
worden aangepast. Voor uitwedstrijden ligt dit moelijker en is de thuisspelende club
verantwoordelijk. Desondanks dienen wij wel een verzoek in bij clubs of wijzigingen in
aanvangstijdstip doorgevoerd kunnen worden.
•
Qua aantallen spelers blijft het krap, maar trainers en leiders doen er alles aan om het in
goede banen te leiden.
•
Sommige spelers dienen twee wedstrijden te spelen, maar veel spelers vinden dit geen
probleem en hebben kenbaar gemaakt dit graag te willen.
•
Dit betekent tevens dat we vragen aan spelers enkel in uiterste nood en dan zeker tijdig (voor
woensdagavond) af te zeggen indien mogelijk, zodat de leiders van JO17-2 tijd en ruimte hebben om
de komende wedstrijd goed te organiseren.
We hopen met deze afspraken te bewerkstelligen dat elk team elke wedstrijd met voldoende aantal spelers kan
spelen. We zullen de situatie aan het eind van dit kalenderjaar evalueren.
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