
Toelichting op de voorlopige indelingen voor de JO16 t/m JO19 
 
Doordat we in het afgelopen seizoen te maken hebben gehad met een corona-stop, is dat seizoen 
verschoven en pas onlangs beëindigd. En omdat binnenkort onze velden worden gerenoveerd, kan er 
bij LSVV ook voorlopig niet worden getraind. De periode om de selectieteams samen te stellen voor 
het nieuwe seizoen is daardoor bekort en eigenlijk is dat proces nog niet afgerond. Toch wilden we 
jullie duidelijkheid geven over de waarschijnlijke teamsamenstelling voor het komende seizoen.  
 
Maar daarbij moet ik wel aantekenen dat in de aanloop naar dit nieuwe seizoen 2022-2023 een 
aantal keuzes opnieuw/verder worden bekeken, waardoor kleine veranderingen in de 
teamsamenstelling nog mogelijk zijn. Hierdoor kan het zijn dat de uiteindelijke indeling van de 
selectieteams JO19-1 en JO17-1 toch iets anders zal worden dan hierbij gepubliceerd, zeker als er 
spelers zijn die zich plotseling in de kijker spelen en/of andere spelers niet blijken te kunnen voldoen 
aan de verwachtingen. Ook kunnen er spelers zijn die er alsnog voor kiezen niet meer te willen 
voetballen, of dat bij een andere vereniging te willen gaan doen. Het is ook mogelijk dat spelers van 
andere clubs zich alsnog bij LSVV melden om bij ons lid te worden. Dit zijn allemaal mogelijke 
oorzaken voor verschuivingen die nog kunnen plaatsvinden voor de aanvang van de nieuwe 
bekercompetitie op  3 en 4 september of wellicht nog bij de aanvang van fase 2 eind oktober. 
 
Een ding is wel zeker. In de aanloop van het nieuwe seizoen zal nog een keuze gemaakt moeten 
worden welke 14 of 15 spelers samen de JO17-2 gaan vormen en welke 5 of 6 spelers zullen worden 
overgeheveld naar de JO16-1. Deze selectie zal gebeuren door de trainers Raymond Bruin en Hans 
Jak en een nog aan te stellen trainer voor JO17-2. Zij zullen dezelfde selectiecriteria hanteren als ook 
zijn gebruikt voor de samenstelling van de selectie JO17-1. 
JO17-1 en JO17-2 blijven het hele seizoen door tegelijkertijd trainen waardoor ook de spelers van 
JO17-2 constant in het vizier blijven van de hoofdjeugdtrainers. Dat vinden we belangrijk omdat 
JO17-2 de basis moet gaan vormen voor het JO17-1 van seizoen 23-24. 
 
LSVV gaat vanaf nu uit van tweejarige leeftijdsgroepen. Bekijk voor een toelichting hierop het artikel 
“Uitgangspunten Jeugdindelingen ’22/’23” dat op zaterdag 21 mei op deze site is geplaatst. Conform 
dat nieuwe jeugdbeleid van LSVV zijn de JO17-3 en de JO16-1 geen selectieteams. Hetgeen zeker niet 
betekent dat ze minder belangrijk zijn. Ook niet-selectieteams tellen bij LSVV mee en krijgen alle 
benodigde aandacht en steun. 
 
Ik wens jullie allemaal een hele fijne vakantie toe en hoop dat jullie er weer zijn als het nieuwe 
seizoen begint, uitgerust, maar hopelijk nog wel steeds in redelijk goede conditie, en vooral  met veel 
zin in een nieuwe voetbaljaargang. 
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