
Hierbij de aangepaste teamindeling van de SV Aurora jeugd voor het seizoen 2017/2018. Ten 

opzichte van de vorige versie is de teamindeling van een aantal teams gewijzigd.  

De grootste wijzigingen hebben plaatsgevonden bij de JO9 teams. Dit komt omdat er een JO9 meisjes 

team (JO9-3M) is bijgekomen.  Dit is het derde meisjesteam bij Aurora! Hier zijn wij uiteraard erg blij 

mee. 

Het aantal jeugdteams komt hierdoor voor het komend seizoen in totaal op 12. We verwachten dat 

er na de winterstop nog een team bij komt. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog onze mini’s.  

Bij de het maken van de indeling is vooral gekeken naar de leeftijd, maar ook naar de sociale 

verhoudingen binnen het team en uiteraard de voetbalkwaliteiten. Natuurlijk hebben we ook te 

maken met de richtlijnen van de KNVB. We begrijpen dat we de indeling niet naar iedereen zijn of 

haar zin kunnen maken, maar wij denken dat dit toch aardig gelukt is.  

In het overzicht staan ook de leiders en trainers van de elftallen. Helaas zijn nog niet alle plekken 

ingevuld. Momenteel zijn we nog in gesprek met potentiële kandidaten. Mocht je zelf interesse 

hebben om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij een van de jeugdteams in de rol van trainer en/of 

leider, dan horen wij dit graag! Ook als je iemand kent die hier geschikt voor is (eventueel in de vorm 

van een stage).  

De eerste trainingen zijn gepland in de week van 28 augustus 2017. De bekerwedstrijden zullen het 

eerste weekend van september starten. Net als vorig seizoen zullen de JO19 en JO17 op dinsdag en 

donderdag trainen en de JO15, JO13, MO13, MO11 en JO10 op maandag en woensdag. De JO9-1, 

JO9-2 en JO9-3M trainen op woensdag één keer.  Verder trainen de mini’s op zaterdag om 10 uur.  

De overige trainingstijden zijn nog niet bekend. We denken deze half augustus op de website te 

kunnen plaatsen. 

Langs deze weg willen we ook graag onze dank uitspreken aan Patrick Miltenburg en Wim van de 

Glind. Zij zijn de afgelopen jaren verantwoordelijk geweest voor de teamindeling en hebben dit 

stokje inmiddels overgedragen aan de ondergetekende personen.  

Dan rest ons nog om jullie allemaal een heel fijne vakantieperiode te wensen. We zien jullie graag 

eind augustus op het trainingsveld.  

Namens de Technische commissie 2017/2018 van de SV Aurora Jeugd, 

Paul Martijn de Leeuw, Freek Spithoven, Wim Jansen, Stephan de Gier, Charles Scholten en  

Eric van Rooijen 

P.S. Voor een volledig overzicht van de Jeugdcommissie verwijzen wij u graag naar de    

        “contactpersonen voetbal” elders op de website. 

 

 


