
Informatie TC jeugdafdeling seizoen 2022-2023 

 
 

(English translation of this information below) 

Inleiding 

We gaan hopelijk genieten van een welverdiende vakantie. Na de vakantie gaan we weer verder met 
waarmee we bezig zijn: spelers met plezier beter leren voetballen.  
 
De Technische Commissie (TC) vindt dat spelers zich het beste ontwikkelen als zij spelen en trainen 
met spelers van vergelijkbaar niveau. En in wedstrijden de weerstand krijgen die past bij hun eigen 
kwaliteiten. Inmiddels zijn alle ouders en jeugdleden per mail geïnformeerd over de gewijzigde 
teamstructuur bij de JO-teams voor het nieuwe seizoen.  

Bij de teamindelingen voor komend seizoen gaan we uiterst zorgvuldig te werk.  Het resultaat 
daarvan wordt elders op de website bekend gesteld als VOORLOPIGE indelingen. 

Samenstelling technische commissie Jeugd 

Harold Tjaden fungeert inmiddels al jaren als Hoofd Opleidingen (HO). Voor het nieuwe seizoen zijn 

de volgende Voetbal Technisch Coördinatoren benoemd (VTC’en):  

- Nick Grootveld-VTC O23 

- Gilbert de Zeeuw/Richard Buitenhek-VTC JO18, JO16, JO14 

- Henk Pronk-VTC JO15 

- Henk Pronk/Martin Keus-VTC JO13 

- Martin Keus (Hoofd Opleidingen onderbouw JO7 t/m JO12) 

- Martin Keus/Harold Tjaden-VTC JO7 t/m JO12 

- Patrick Jansen-VTC vrouwen/meisjes 

- Ard Buis-VTC keepers 

 

Aantal ingeschreven  jeugdteams 

Bij de KNVB hebben we voor het seizoen 2022-2023 als SVC’08 in totaal 33  jeugdteams ingeschreven 

(met daarnaast 2 JO23-teams waarin de spelers van JO19 zijn opgenomen): 

• JO19  1 team 

• JO18  1 team   

• JO16  1 team   

• JO15  2 teams 



• JO14  3 teams   

• JO13  2 teams   

• JO12  1 team   

• JO11  3 teams  

• JO10  4 teams   

• JO9  3 teams   

• JO8  3 teams  

• JO7  2  teams 

• MO17  1 team 

• MO15  1 team 

• MO13  1 team 

• MO12  1 team 

• MO11  1 team 

• MO10  1 team    

• MO9  1 team  

Trainingsschema . 

De bovenbouw (JO13 t/m JO19) traint  op dinsdag en donderdag met uitzondering van JO14. Voor 

álle bovenbouwteams start de training op zaterdag 20 augustus (i.v.m. het Visserijtoernooi op 

zaterdag 27 augustus). 

De trainingsdagen van de middenbouw (JO11/JO12) en onderbouw (JO7 tot en met JO10) worden – 

ongewijzigd – maandag en woensdag; voor alle midden- en onderbouwteams start de training op 

maandag 22 augustus. 

De ukkies trainen zaterdag om 8.30 uur en starten zaterdag 3 september.  

Team / Training  
Trainingen Trainingen Trainingen Trainingen 

maandag dinsdag Woensdag donderdag 

JO19.1   18.15-19.45 uur   18.15-19.45 uur 

JO18.1   20.00-21.30 uur   20.00-21.30 uur 

JO16.1  18.15-19.45 uur  18.15-19.45 uur 

JO15   18.15-19.45 uur   18.15- 19.45 uur 

JO14 19.00- 20.00 uur  19.00- 20.00 uur  

JO13  18.15-19.45 uur   18.15-19.45 uur 

JO12 18.00-19.00 uur   18.00-19.00 uur   

JO11 18.00-19.00 uur   18.00-19.00 uur   

JO10 17.00-18.00 uur  17.00-18.00 uur  

JO9 18.00-19.00 uur   18.00-19.00 uur   

JO8 17.00-18.00 uur   17.00-18.00 uur   

JO7* 17.00-18.00 uur   17.00-18.00 uur   

Alle Keepers      17.30-19.30 uur   

MO9/MO10 17.00-18.00 uur  17.00-18.00 uur  



  

 

 

De keepers trainen op woensdag en starten op woensdag 24 augustus.   

De meidenteams trainen op maandag/woensdag  en starten allemaal op maandag 22 augustus.  

Raadpleeg verder het VOORLOPIGE (!!) trainingsschema hieronder. Mogelijk kan dit nog wijzigen 

i.v.m.  clubbrede afstemming binnen SVC08. Als er wijzigingen zijn zal daarover info op de website 

verstrekt worden.  

De invulling van de techniektrainingen wordt nader uitgewerkt. Alle trainingstijden en veldindelingen 

worden ook nog nader uitgewerkt.  Het voorlopige schema staat hieronder. 

• JO7 traint in ieder geval op woensdag; op maandag is er ook een mogelijkheid om te trainen 

in overleg met de trainers!! 

• Eventuele wijzigingen volgen via de site of de trainers!!  

 

Visserijtoernooi / bekerwedstrijden / competitie 

Visserijtoernooi voor de 1e teams van JO13 t/m JO 18 op zaterdag 27 augustus 

Alle teams starten met beker- en/of competitiewedstrijden op zaterdag 3 september.  

 

Geen trainingen in schoolvakanties 

 

Komend seizoen wordt er in álle schoolvakanties NIET getraind door onze jeugdteams (betreft de 

schoolvakanties van Nederlandse scholen en niet van de internationale scholen) . TC hecht waarde 

aan duidelijkheid en deze afspraak voorkomt misverstanden. Ouders en spelers kunnen gerust een 

vakantie boeken.  Als er van deze regel wordt afgeweken zal dat tijdig bekend gesteld worden.   

Reden daarvoor is dat de TC beoogt dat er tijdens het seizoen intensief wordt getraind met 100% 

opkomst en er daardoor een welverdiende rust tijdens de schoolvakanties welkom is.  

Trainers/leiders 2022-2023 

De lijst met trainers en leiders wordt zo spoedig mogelijk op de site gezet.  

Voor alle (overige) informatie: houd de website in de gaten!!! 

De Technische Commissie van SVC'08. 

MO11/12 17.30-18.30 uur  17.30-18.30 uur  

MO13/MO15/MO17 18.30 -19.30 uur  18.30 -19.30 uur  
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