
 
Proces voorlopige teamindelingen voor seizoen 2020 – 2021 

 
 
 
Alles is anders 
 
Boodschappen doen is anders, naar school gaan is anders, vergaderen is anders. Ook bij onze voetbalclub gaat alles anders. We 
mogen niet in de kantine, trainen is op basis van vrijwilligheid, en we maken aan het eind van het seizoen geen voorlopige 
teamindelingen, want we houden geen Twingames. 
 
Hoe doen we de teamindelingen dan wel?  
 
Na de zomerstop starten we met een oriëntatiefase tot half oktober, daarna volgt de definitieve fase. 
 

x Oriëntatiefase 
Hoewel de intentie is om de teams van seizoen 2019-2020 in tact te houden in het seizoen 2020-2021, ontkomen we er 
niet aan om teams van samenstelling te wijzigen. Dat is in leeftijdsklasses waarin teams naar een groter speelveld gaan en 
het aantal veldspelers toeneemt. En ook in leeftijdsklasses waarin twee leeftijden samen spelen, zoals in de bovenbouw. 
Door spelers direct na de zomerstop samen te laten trainen, door extra oefenwedstrijden en mini-toernooien te 
organiseren kunnen trainers de teams samenstellen, waarbij de eindverantwoording bij de TC ligt. 
 

x Definitieve fase 
Alles in het leven is tijdelijk, zo ook onze definitieve fase. Die loopt van de herfstvakantie tot aan de winterstop.  
In die fase zullen we in principe spelers niet meer van team wisselen. Voor jonge spelers is stabiliteit en rust belangrijk. 
Daarom zullen we ook in de winterstop zo min mogelijk aan de samenstelling van teams veranderen.  

 
In de pagina’s hierna hebben we per geboortejaar de oriëntatiefase uitgewerkt.  
 
De trainingsdagen van de onderbouw (JO7 tot en met JO13) worden – ongewijzigd – maandag en woensdag.  
De bovenbouw traint gewoon op dinsdag en donderdag.  
De ukkies trainen zaterdag. 
De keeperstrainingen zijn op woensdag. 
De techniektrainingen worden nader uitgewerkt. 
Alle trainingstijden en veldindelingen worden ook nog nader uitgewerkt.  
 
 
 
We benadrukken dat alles wat we nu publiceren onder voorbehoud is. De ‘Corona-maatregelen’ worden nu stapje voor stapje 
versoepeld. Maar kunnen ook weer worden teruggedraaid als het virus weer oplaait. We hebben er deels invloed op door ons te 
houden aan de hygiëne-maatregelen en de 1,5 meter afstand.  
 
 
 
Vragen en tips kun je mailen naar tc@svc08.nl 
 
Tot slot wensen wij iedereen alvast een fijne vakantie toe! 
De Technische Commissie van SVC’08 
  



Geboortejaar Seizoen 2019 – 2020 Seizoen 2020 - 2021 
2012 JO8 JO9 
2011 JO9 / MO9 JO10 / MO11 
2009 JO11 / MO11 JO12 / MO13 
 
 
 
 
Wanneer starten de scholen? Maandag 31 augustus  
  
Wanneer starten de trainingen? Maandag 24 augustus 2020 
  
Wanneer start competitie/bekertoernooi? Vanaf zaterdag 5 september start direct de competitie.  

Er is geen bekertoernooi  
  
Worden er oefenwedstrijden gespeeld? Trainers kunnen als zij dat wensen na de zomerstop zelf 

doordeweekse oefenwedstrijden regelen 
  
Zijn de teams vanaf aanvang definitief? We gaan ervan uit dat alle spelers seizoen 2019-2020 op hun 

eigen niveau hebben gespeeld en door de teams in stand te 
houden, zij dat in seizoen 2020-2021 ook weer doen.  De teams 
worden in de herfstvakantie (medio oktober) definitief 
gemaakt. 

  
Hoe gaan we om met spelers die seizoen 2019 – 2020 niet in 
hun eigen leeftijdsklasse hebben gespeeld? 

We bespreken per speler individueel wat de wensen van de 
speler zijn en wat wij hem/haar adviseren. Zo komen we samen 
met de speler tot een beslissing in welke leeftijdsklasse hij/zij 
gaat spelen in seizoen 2020-2021 

 
 
Toelichting: 
 
Plekken die ontstaan door vertrekkende spelers worden opgevuld door nieuwe andere  spelers, we proberen zo min mogelijk te 
schuiven met de huidige spelers. Wel houden we rekening ermee dat elke speler op zijn/haar eigen niveau speelt.  
Mochten er voor een 1e team te veel spelers van vergelijkbaar niveau zijn, dan maakt de trainer van het 1e team een keuze; 
de Technische Commissie draagt altijd de eindverantwoording.  
 
De KNVB hanteert voor de meisjescompetities andere regels en/of indelingen dan voor de jongenscompetities. De door SVC’08 
opgestelde regels kunnen voor meisjesteams dan ook afwijken. Het geboortejaar van de speelsters en de hoeveelheid speelsters zijn 
hierop van invloed. 
 
  



 
geboortejaar Seizoen 2019 – 2020 Seizoen 2020 - 2021 
2013 JO7 JO8 
2010 JO10 JO11 
2008 JO12 JO13 
 
 
 
 
Wanneer starten de scholen? Maandag 31 augustus 
  
Wanneer starten de trainingen? Geboortejaar 2010/2013: maandag 24 augustus  
 Geboortejaar 2008: maandag 17 augustus  

JO13-1 speelt zaterdag 22 augustus 2020 het Visserijtoernooi.  
  
Wanneer start competitie/bekertoernooi? Geboortejaar 2010/2013: vanaf zaterdag 5 september start 

direct de competitie. Er is geen bekertoernooi. 
 Geboortejaar 2008: vanaf zaterdag 29 augustus start met 3 

bekerwedstrijden (mogelijk start JO13-1 op zaterdag 5 
september direct met competitie). 

  
Worden er oefenwedstrijden gespeeld? Ja, spelers die geboren zijn in 2008, 2010 of 2013 spelen een 

mini- toernooi  met andere clubs, op de woensdagen 9 en 16 
september 2020 . 

  
Zijn de teams vanaf aanvang definitief? We gaan ervan uit dat snel zichtbaar wordt wie er in welk team 

gaat spelen. We proberen de teams van 2019-2020 zoveel als 
mogelijk hetzelfde te houden. Aan de andere kant bieden we 
spelers met ambitie ook kansen om in het 1e team te komen. 
Hen sporen we aan om fit aan de start te verschijnen en vanaf 
de 1e training aanwezig te zijn. De teams worden in de 
herfstvakantie (medio oktober) definitief gemaakt. 

  
Hoe gaan we om met spelers die seizoen 2019 – 2020 niet in 
hun eigen leeftijdsklasse hebben gespeeld? 

We bespreken per speler individueel wat de wensen van de 
speler zijn en wat wij hem/haar adviseren. Zo komen we samen 
met de speler tot een beslissing in welke leeftijdsklasse hij/zij 
gaat spelen in seizoen 2020-2021. 

 
 
Toelichting:  
 
Alle spelers met geboortejaar 2008, 2010, 2013 trainen minimaal de eerste twee weken samen met hun leeftijdsgenoten. Totdat de 
trainer van het 1e team – in overleg met de andere trainers in die leeftijdsklasse - bepaalt dat er apart wordt getraind. Zo wordt elke 
speler die vanaf de 1e training aanwezig is door de trainer van het 1e team gezien. De ervaring leert dat de opkomst in de overige 
teams in de voorbereidingsperiode klein is en pas stijgt als de scholen starten.  
 
Spelers die graag in een 1e team willen spelen moedigen we aan om fit aan de start te verschijnen en vanaf de 1e training aanwezig 
te zijn.  
 
Voor de mini-toernooien bepaalt de trainer van het 1e team – in overleg met de andere trainers in die leeftijdsklasse - wie hieraan 
meedoen, dat is o.a. afhankelijk van kwaliteit en aanwezigheid tijdens de 1e trainingen. Dus niet alle spelers doen mee aan de mini-
toernooien.  
 
De KNVB hanteert voor de meisjescompetities andere regels en/of indelingen dan voor de jongenscompetities. De door SVC’08 
opgestelde regels kunnen voor meisjesteams dan ook afwijken. Het geboortejaar van de speelsters en de hoeveelheid speelsters zijn 
hierop van invloed. 
 
  



 
geboortejaar Seizoen 2019 – 2020 Seizoen 2020 - 2021 
2007 JO13 / MO13 JO15 / MO15 
2005-2006 JO15 / MO15 JO17 / MO17 
2003-2004 JO17 JO19 
 
 
 
 
Wanneer starten de scholen? Maandag 31 augustus 
  
Wanneer starten de trainingen? Dinsdag 18 augustus 
  
Wanneer start competitie/bekertoernooi? Vanaf zaterdag 29 augustus start met 3 bekerwedstrijden. 

(mogelijk starten de 1e teams op zaterdag 5 september direct 
met competitie). 

  
Worden er oefenwedstrijden gespeeld? Ja we gaan voor JO15-1/JO17-1/JO19-1 de laatste drie weken 

van september doordeweekse oefenwedstrijden organiseren. 
Omdat er in elke leeftijdsklasse een grote groep spelers 
beschikbaar is, kan overbelasting eenvoudig worden 
vermeden. 

  
Zijn de teams vanaf aanvang definitief? We gaan ervan uit dat snel zichtbaar wordt wie er in welk team 

gaat spelen. We proberen de teams van 2019-2020 zoveel als 
mogelijk hetzelfde te houden. Aan de andere kant bieden we 
spelers met ambitie ook kansen om in het 1e team te komen. 
Hen sporen we aan om fit aan de start te verschijnen en vanaf 
de 1e training aanwezig te zijn. De teams worden in de 
herfstvakantie (medio oktober) definitief gemaakt. 

  
Hoe gaan we om met spelers die seizoen 2019 – 2020 niet in 
hun eigen leeftijdsklasse hebben gespeeld? 

We bespreken per speler individueel wat de wensen van de 
speler zijn en wat wij hem/haar adviseren. Zo komen we samen 
met de speler tot een beslissing in welke leeftijdsklasse hij/zij 
gaat spelen in seizoen 2020-2021. 

  
Hoe gaan we om met spelers die seizoen 2020 – 2021 voor het 
eerst bij de senioren gaan spelen? 

Bas Lut, Leenderd Rog en Robert Waterreus zorgen voor een 
soepele overgang van de jeugdafdeling naar de senioren-tak. 
De spelers hoeven nog niets te doen. Zij worden nog nader 
geïnformeerd. 

 
Toelichting:  
 
Alle spelers met geboortejaar 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 trainen minimaal de eerste twee weken samen met de andere spelers 
in hun leeftijdsklasse. Totdat de trainer van het 1e team – in overleg met de andere trainers in die leeftijdsklasse - bepaalt dat er 
apart wordt getraind. Zo wordt elke speler die vanaf de 1e training aanwezig is door de trainer van het 1e team gezien. De ervaring 
leert dat de opkomst in de overige teams in de voorbereidingsperiode klein is en pas stijgt als de scholen starten.  
 
Spelers die graag in een 1e team willen spelen moedigen we aan om fit aan de start te verschijnen en vanaf de 1e training aanwezig 
te zijn.  
 
Voor de mini-toernooien bepaalt de trainer van het 1e team – in overleg met de andere trainers in die leeftijdsklasse - wie hieraan 
meedoen, dat is o.a. afhankelijk van kwaliteit en aanwezigheid tijdens de 1e trainingen. Dus niet alle spelers doen mee aan de mini-
toernooien.  
 
De KNVB hanteert voor de meisjescompetities andere regels en/of indelingen dan voor de jongenscompetities. De door SVC’08 
opgestelde regels kunnen voor meisjesteams dan ook afwijken. Het geboortejaar van de speelsters en de hoeveelheid speelsters zijn 
hierop van invloed. 
 


