
Beste (ouders van) jeugdspelers, 
 
Zoals bekend vindt er helaas geen competitie plaats dit voorjaar. Vandaar dat we als Technische 
Commissie hebben besloten om eerder dan normaal al te gaan trainen in de leeftijdscategorieën van 
komend seizoen. We hebben aan de trainers gevraagd om deze week te gebruiken om per team het 
seizoen op een leuke manier af te sluiten. 
 
Aanstaande maandag (24 mei) is er geen trainen in verband met Pinksteren. Vanaf woensdag 26 mei gaan we 
met de jeugd trainen in de nieuwe leeftijdscategorieën. De indeling gebeurt op basis van geboortejaar, tenzij 
anders met jou of jouw ouders is gecommuniceerd.  
 
Indeling op basis van geboortejaar    
A-jeugd: 2003 t/m 2005   
B-jeugd: 2006 t/m 2007   
C-jeugd: 2008 t/m 2009   
D-jeugd: 2010 t/m 2011   
E-jeugd: 2012 t/m 2013   
F-jeugd: 2014 t/m 2015   
Kangoeroes: 2016 t/m 2018  
 
Om de jeugd voldoende afwisseling te kunnen bieden willen we 3 toernooidagen organiseren voor de A-jeugd t/m 
F-jeugd. We gaan er vanuit dat alle spelers hierbij aanwezig zijn. Mocht je toch verhinderd zijn laat het dan weten 
aan de contactpersoon van jouw leeftijdscategorie.  
 
Als TC zijn we druk aan het puzzelen met de teamindeling. Op dit moment trainen er veel (meer dan 15) 
potentiële nieuwe leden mee. Afhankelijk van hoeveel kinderen er uiteindelijk lid worden kunnen we bepalen met 
hoeveel (en welke) teams we het nieuwe seizoen van start zullen gaan. Afgelopen seizoen hebben we gezien dat 
er al vroeg in het seizoen (over)volle teams ontstonden. Dat willen we dit jaar zo veel als mogelijk voorkomen, 
zeker nu we een jaar lang bijna geen wedstrijden hebben kunnen spelen. 
Met alle input die we hebben ontvangen vanuit trainers en coaches hebben we een goed beeld van elke speler. 
De gezamenlijke trainingen hebben dan ook geen tot weinig invloed op de keuzes die wij maken. 
 
Op maandag 21 juni wordt de nieuwe teamindeling gepubliceerd. Vanaf woensdag 23 juni t/m zaterdag 3 juli 
wordt er in de nieuwe teams getraind.  
 
Mochten er nog vragen zijn, laat het dan gerust weten. 
 
Groeten, 
Jeugd TC CKV Reehorst ’45 
jeugdtc@ckvreehorst45.nl 
 

 


