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JO13-3 

 
 

15-12-2016 

 

Beste spelers en ouders, 

 

Wij hebben als team een opmerkelijk goed seizoen gespeeld. Daarom leek het ons leuk om een 

verslag te schrijven. JO13-3 is een nieuw team en is opgebouwd uit 4 verschillende oude teams, 

namelijk de D4, D5, D6 & E4. De eerste wedstrijd was een bekerwedstrijd bij DTS, die hebben we 

verloren maar we wisten toen wel een beetje hoe de hazen liepen. 

 

Posities 

 

De jongens zijn na de eerste wedstrijd tegen DTS en observatie tijdens de training op de best 

mogelijke posities gezet. Daarbij probeerden we zoveel mogelijk te luisteren naar de wensen van de 

jongens, wat niet altijd gemakkelijk was. Tien spitsen opstellen heeft weinig zin. Er zijn enorme 

verschillen tussen verdedigers, middenvelders of aanvallers. Ook zijn er spelers met een linker of 

rechtervoorkeur. Er zijn maar een paar jongens die op meerdere posities kunnen spelen.  

 

Yassine Spits Senna (L) Vleugelspits 

Ismaïl (R) Vleugelspits / Cent Mid Nick (L) Centrale verdediger 

Jason Linksback Mitchel Centrale middenvelder 

Thijn Spits / Linkshalf Jay Linkshalf / (L) Vleugelspits 

Achraf Rechtshalf / (R) Vleugelspits Dennis Rechtshalf / (R) Vleugelspits 

Sem Rechtshalf Thomas Keeper 

Sven (R) Centrale verdediger Milan Rechtsback 

 

Wisselbeleid 
 

Het wisselen was zeker in het begin niet eenvoudig. Als voorbeeld; een aanvaller die op het 

middenveld wordt opgesteld rent automatisch naar voren. Dan kun je problemen krijgen bij een 

tegenaanval. Het is voor ons altijd een heel gepuzzel om het wisselen tijdens een wedstrijd kloppend 

te krijgen. We wisselen om het kwartier en in de rust. Dit is veel rustiger dan om de 10 minuten, zoals 

we in het begin hebben gedaan. Soms komt het voor dat we een speler eerder wisselen omdat hij 

geblesseerd of vermoeid is. Of omdat de opdracht en afspraken niet goed zijn begrepen. Wij leggen 

het graag aan de kant nog een keer uit. Ons wisselbeleid is niet gebaseerd op willekeur en hopen op 

ieders begrip.  
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Tactiek en afspraken 

Vanaf het begin van het seizoen hebben wij gehamerd op verdedigend spelen, en dat blijven we 

doen. We onderschatten de tegenstander nooit, zelfs niet als ze onderaan staan. We blijven altijd ons 

eigen spel spelen in het 1-4-3-3 systeem. Dit is vertrouwd, iedereen weet wat hij moet doen.   

 

We willen nog eens extra benadrukken dat het niet de bedoeling is dat ouders zelf tactische 

aanwijzingen geven, bijv: loop naar voren! Speel naar het midden! Dit is niet de bedoeling! 

De coach maakt de afspraken met de speler, het kan heel verwarrend zijn voor een speler als hij 

aanwijzingen krijgt van zijn ouders, moet hij nu naar de coach luisteren of naar de ouders…?! 

 

Wij hebben alle aandacht nodig voor het spel en de spelers tijdens de wedstrijd. Dat is ook één van 

de redenen om geen ouders toe te laten in de dug-out. Hoe gezellig dit ook is  

 

Resultaten 

 
Van de 10 competitiewedstrijden die we gespeeld hebben, hebben we er 8 gewonnen, 1 gelijk 

gespeeld en 1 verloren. Dit zijn de wedstrijden met uitslagen: 

wedstrijd    uitslag Opmerking   

LSVV JO13-3 – Petten JO13-1 7-0 hoogste score tegen dit team 

LSVV JO13-3 – Texel JO13-4 6-1 hoogste score tegen dit team 

LSVV JO13-3 – HCSC JO13-4 11-0   

GeelZwart JO13-2 - LSVV JO13-3 1-1 samen met Texel, de hoogste score 

LSVV JO13-3 – Alcmaria JO13-4 5-0   

Schagen JO13-5- LSVV JO13-3 0-11 hoogste score tegen dit team 

Den Helder JO13-6 - LSVV JO13-3 0-13 hoogste score tegen dit team 

LSVV JO13-3 – Dirkshorn JO13-1 2-3   

Hollandia JO13-2 - LSVV JO13-3 0-7   

Wieringermeer JO13-3 - LSVV JO13-3 0-3   

 

JO13-3 heeft het erg goed gedaan t.o.v. de andere LSVV teams. 66 doelpunten voor (dit had ook 87 

kunnen zijn, Koedijk is afgehaakt, 21-0) en slechts 5 doelpunten tegen!  

 

  G W GL V P DPV DPT Doelsaldo 

LSVV JO13-3 10 8 1 1 25 66 5 61 

LSVV JO13-2 11 8 2 1 26 53 15 38 

LSVV JO13-1 13 11 0 2 33 53 16 37 

LSVV JO12-1 7 5 1 1 16 31 13 18 

LSVV JO13-4 11 3 0 8 9 14 43 -29 

LSVV JO12-2 9 2 0 7 6 13 52 -39 

 

G= Gespeelde wedstrijden W=Winst GL=Gelijk spel V=Verloren P=Punten DPV=Doelpunten voor 

DPT=Doelpunten tegen, stand 15-dec-2016. 
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Ouders 
Het team mag zich gelukkig prijzen met zeer betrokken ouders. Marja die de wastas iedere week 

regelt compleet met fleecedekentjes en soms voorzien van proviand. Vervoer voor de uitwedstrijden 

wordt goed geregeld, limonade tijdens de rust, vlaggen, fluiten… het is allemaal geen probleem. De 

kinderen worden positief aangemoedigd, geen geschreeuw vanaf de zijlijn. Bedankt ouders! 

 

Spelers 

 

We vonden het een leuk idee om een korte profielschets van onze spelers te maken: 

 

1 Thomas 

 

Je bent een unieke keeper die z’n doel uit durft te komen en de tegenstander flink in verwarring 

brengt door keihard LOS! te roepen. Ook duels zijn geen probleem voor je. Penalty’s stoppen, de 

aanval starten naar de zijkanten, terugspeelballetjes het is allemaal geen enkel probleem voor je.   

 

2 Milan 

 

Milan je houdt er niet van dat jouw gebied op rechts betreden wordt door een aanvaller, als 

rechtsback ken je je verantwoordelijkheden. Als je de bal heroverd hebt, probeer je deze weer 

krachtig in ons aanvalssyteem terug te brengen. 

 

3 Sven 

 

We stellen jou altijd op als centrale verdediger in het 1-4-3-3 systeem, maar je hebt kracht en 

snelheid voor twee, waardoor we heel vaak momenten in de wedstrijd 1-3-4-3 spelen. Dit is zeer 

frustrerend voor de spelers en coach van de tegenpartij. Ze snappen er niets meer van. Wij gelukkig 

wel en iedereen in je team is hieraan gewend. Bij een tegenaanval sta je weer moeiteloos op je 

positie.  

 

4 Nick 

 

Als centrale verdediger ben je de nachtmerrie voor iedere aanvaller, je hebt bijna niemand laten 

passeren! En als je dat wel doet, dan eis je de bal gewoon 3 seconden later weer op en schiet hem 

meesterlijk naar de andere kant van het veld. Een aanval op jou betekent vaak een tegenaanval voor 

ons! 

 

5 Jason 

 

Wat heb je een krachtig schot, je maakt van de bal een kanonskogel! Ze zijn dodelijk. Je hebt bijna 

een keer de doelpaal in tweeën geschoten. Ook de corners voer je voortreffelijk uit. Je geeft ze in een 

mooie boog vlak voor het doel, waardoor de scoringskans toeneemt. 
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6 Sem 

 

Snelheid op de rechterflank is je kracht, de tegenstander vindt het lastig om je bij te houden. Door 

die snelheid komt de tegenstander onder druk omdat je dit keurig via de buitenste buitenkant aan de 

rechterkant van het veld doet. Onze Trambaan oefening, geweldig! 

 

7 Mitchel 

 

We noemen je al Mid-Mitchel, zo’n ongelooflijke goede voorstopper, spelverdeler en aanjager is de 

droom van iedere coach. Je bent de spil van het team, de olie in de machine. Dankzij jouw inbreng 

staat het team als een ondoordringbaar fort. 

 

8 Dennis 

 

Zo nu en dan heb je van die meesterlijke momenten waar iedere tegenstander van in paniek raakt. 

Dan komt die bal zo goed op je slof dat de bal prachtig overgespeeld wordt. Of dat hij het doel in 

geschoten wordt. 

 

9 Ismaïl 

 

Als vaste aanvoerder van de ploeg doe je het ontzettend goed, je verzorgt de warming-up zeer goed, 

je bent een leider voorin het veld, je hebt enorm veel passie voor het spel. Dit werkt aanstekelijk 

voor de rest van het team. De laatste tijd weet je meer en meer je medespelers voorin te vinden 

waardoor de aanvallen amper meer te stoppen zijn. Je hebt enorm veel doelpunten gemaakt. 

 

10 Jay 

 

De linkerbuitenkant is je domein, als je de bal eenmaal hebt, dan gaat hij razendsnel naar voren. 

Samen met de linkervleugelspits lijdt dit vaak tot gevaarlijke situaties voor de tegenstander. 

 

11 Senna 

 

De corners en de assist zijn jouw specialiteit. Ze zijn levensgevaarlijk voor de tegenstander gebleken, 

want er zijn dankzij jou ontzettend veel kansen gecreëerd vanaf de linkervleugel, je bent een 

vleugelspits die altijd de goede oplossing kiest en alles voetballend oplost.  

 

12 Achraf 

 

Je zorgt voor beweging voorin, je trekt altijd naar voren en gaat hard de duels aan. De duels voorin 

vind je prachtig, uitkijken dat je niet met de scheidsrechter in duel gaat, want de scheids heeft altijd 

gelijk, ook al heeft hij het niet  

 

13 Thijn 

 

Afgelopen tijd heb je wat last van je voet gehad waardoor je nu iets rustiger bent, dat komt allemaal 

weer goed. De afgelopen maanden heb je bewezen dat je op meerdere plekken inzetbaar bent. Dit is 

erg prettig voor een coach, omdat wisselen nu eenmaal niet gemakkelijk is strategisch gezien. 

Je hebt ook een harde trap, en kan tot scoren komen. 
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14 Yassine 

 

Je bent een razendsnelle spits en zeer goed in de kleine ruimtes. Je passeert moeiteloos je 

tegenstander waardoor je erg veel doelpunten hebt gemaakt afgelopen maanden. 

 

 
 

Tot slot 

 

We zijn geëindigd op de tweede plaats, Geel Zwart was ietsjes beter.  Komend seizoen gaan we 

verder werken aan de vaardigheden van ons team. We gaan van de 5e naar de 4e klasse. We gaan 

ervan uit dat het moeilijker word, maar de nadruk blijft liggen op plezier, humor en positiviteit. Wij 

zijn niet types die staan te schreeuwen langs de lijn wat er allemaal niet goed gaat. Onze visie is dat 

we de spelers alleen beter kunnen maken door positief te coachen en trainen.    

Tot slot willen wij Joost Bruijn onze hoofdleider bedanken voor alles wat hij voor ons team regelt. 

Hij zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt, van trainingsvelden tot wedstrijdschema’s, bedankt Joost! 

 

Wij wensen jullie alvast fijne feestdagen, 

en een gezond & sportief 2017. 

 

Duco de Konink 

Alex Leegwater 

LSVV JO13-3 

 


