Toelichting per afzonderlijke lichting:
J-O19:
Voor aankomend seizoen is gekozen voor een grote selectie JO19-1, hier zal in principe
(uitzonderingen daargelaten) niemand meer van afvallen. Op wedstrijddagen zal dit betekenen
dat de JO19-2 een aantal spelers aangevuld krijgt vanuit de JO19-1.
J-O17:
Voor aankomend seizoen hebben we net te weinig spelers om 3 elftallen te kunnen maken.
Het is in het verleden ook gebleken dat starten met 3 elftallen van 13 a 14 spelers vragen is
om moeilijken doordat in een seizoen altijd blessures en afwezigen voorkomen, wat zorgt voor
tekorten op wedstrijddagen. Hierdoor staan er nu qua aantallen 2 grote teams. Wij begrijpen
dat dit bij jullie tot vraagtekens kan leiden. Wanneer je het er niet mee eens bent kan altijd nog
in overleg worden gekeken naar een andere oplossing, dit wel zeggen eventueel dispensatie
in de JO15 lichting dan wel vervroegd over naar de JO19 lichting.
J-O15:
Voor aankomend seizoen geen bijzonderheden.
J-O13 – J-O12:
Afgelopen jaar zijn we binnen Hulzense Boys voor het eerst gestart met een J-O12 team, dit
heeft tot veel positieve reacties geleid. Wij zijn dan ook blij dat we hier aankomend seizoen
een vervolg aan kunnen geven. J-O12 zijn in principe eerste jaar J-O13 spelers die nog op
een half veld 8vs8 spelen, omdat in het verleden vaak is gebleken dat de overgang van “klein”
naar “groot” veld als lastig wordt ervaren.
J-O11 – J-O10:
In navolging van de JO12 speelt Hulzense Boys volgend seizoen voor het eerst met twee JO10 teams. Hiermee wordt ingespeeld op het veranderde beleid van de KNVB wat stelt om
waar mogelijk jongens en meiden uit dezelfde leeftijdsgroep tegen elkaar te laten spelen. De
J-O10 teams zijn in principe eerste jaars J-O11 spelers die volgend seizoen nog 6vs6 spelen
op een kwart veld, wat zij gewend zijn van afgelopen seizoen.
J-O9:
We starten aankomend seizoen met 2 teams J-O9. Mochten zich gedurende het seizoen nog
nieuwe leden aanmelden in deze lichting kan er nog gekeken worden of er een derde J09
teams bij gemaakt kan worden.
J-O8 + mini’s
De J-O8 teams zijn spelers die aankomend seizoen voor het eerst officieel wedstrijden gaan
spelen, op een enkeling na zijn dit allemaal spelers die afgelopen jaar nog in de mini’s zaten.

