
SVC’08 gaat naar een nieuwe elftallenstructuur in seizoen 2022-2023

Beste trainer, speler, ouder, mei 2022

Komend seizoen verandert in de jeugdopleiding de elftallenstructuur bij de jongensteams van SVC’08.

Dit heeft gevolgen voor de teams die 11 tegen 11 spelen op een heel veld. De structuur bij de 

meidenteams wordt nader bepaald, met name afhankelijk van het aantal spelers.

In dit bericht leggen we uit waarom we de structuur veranderen en hoe de nieuwe structuur wordt.

Ook hoe we tot het besluit zijn gekomen om te veranderen en wie er bij betrokken waren.

En we geven aan hoe we de teams voor komend seizoen samenstellen.

Waarom veranderen we de structuur?

De jeugdopleiding van SVC’08 is volop in ontwikkeling. Stapje voor stapje groeien we – met name

door het enthousiasme en de toewijding van alle trainers - naar een hoger (spel)niveau. Ook ons 

Technisch Leerplan geeft hier richting aan. Uitgangspunt is dat spelers daarbij trainen mét 

– en spelen tégen - spelers van vergelijkbaar niveau. De nieuwe structuur sluit beter op dat 

uitgangspunt aan. Door in vrijwel elke leeftijdsklasse een team in te schrijven spelen de meeste 

spelers tegen leeftijdsgenoten. 
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Hoe zijn we tot het besluit gekomen?

Veel spelers stoppen met voetballen aan het eind van de jeugdopleiding. Een belangrijk 

motief om te stoppen blijkt de te grote stap die spelers ervaren wanneer zij vanuit de 

junioren doorstromen naar de senioren. De grote verschillen in leeftijd en levensfase 

tussen teamgenoten en tegenstanders hebben een grote impact op deze voetballers. 

Met een onder-23 competitie biedt de KNVB hiervoor een oplossing. SVC’08 heeft 

daarom voor het seizoen 2022-2023 de volgende keuzes gemaakt:

o Deelname in zowel de A-categorie als in de B-categorie in de onder-23 competitie.

o Géén team in de JO19-competitie. 

We zijn ervan overtuigd dat we de oudere jeugdspelers hiermee met een zachte landing 

bij de senioren bezorgen. Door hen als team bij elkaar te houden verwachten we dat zij 

nog jarenlang bij SVC’08 blijven spelen. 

Vervolgens hebben we gekeken welke spelers er dan in de jeugdopleiding blijven spelen. 

Aan de hand daarvan zijn we tot de nieuwe elftallenstructuur gekomen. 

Wie waren bij het proces betrokken?

Diverse trainers / bestuurs- en commissieleden (in totaal ca. 25 personen)

- Jaap Lolkema (bestuurslid)

- Erik Groen (waarnemend voorzitter jeugdcommissie + bestuurslid)

- Cor Mooijman (lid Technische Commissie Jeugd)

- Nick Grootveld (Voetbaltechnisch Coördinator JO19)

- Robin den Dulk (trainer O23, seizoen 2021-2022))

- Hans van Zaanen (trainer SVC’08-2)

- Marco Vredenbregt (trainer O23, seizoen 2022-2023)

- Kees Hofland (Lid Technische Commissie Senioren)

- Harold Tjaden (Hoofd Jeugdopleiding)

+ gehele Technische Commissie Jeugd

+ Hoofdbestuur (het bestuur heeft de nieuwe structuur geaccordeerd)



Hoe stellen we de teams samen?

februari 3 spelers van de 1e teams trainen op roulatiesysteem 1x per week mee met 1e

team van hogere leeftijdsklasse

april Aan alle trainers wordt gevraagd of zij spelers hebben die het volgende seizoen 

voor een 1e team in aanmerking zouden kunnen komen

april mei TC-leden bekijken onaangekondigd en anoniem trainingen en wedstrijden, en 

scannen op extremiteiten

mei Er worden oefenwedstrijden geregeld voor de 1e teams. Ambitieuze spelers van 2e 

en 3e teams kunnen aangeven of zij daaraan mee willen doen om in aanmerking te 

komen voor een 1e team

juni We houden een tafeltjesavond. Trainers van 1e team geven hun voorkeurslijstje op. 

Dat is een minder aantal spelers dan dat het team uiteindelijk nodig heeft. In 

augustus en september gaan we aanvullen, niet laten afvallen. De trainers en 

leiders van een leeftijdsklasse zitten begin juni met elkaar aan tafel en stellen met 

elkaar de voorlopige teams samen. Zij kijken daarbij naar kwaliteit, maar ook naar 

vriendjes bij vriendjes

juli Voorlopige teams worden gepubliceerd op de website

augustus Start voorbereiding seizoen, trainers van 1e teams kijken ook mee met overige 

teams in hun leeftijdsklasse, of trainen zelfs samen

oktober De voorlopige teams worden definitief,  tot winterstop wordt niet gewisseld

december TC inventariseert achter de schermen of er wisselingen moeten plaatsvinden. 

Alleen indien noodzakelijk wordt er gewisseld

februari Cyclus start opnieuw



Samenvattend

o Behoud van jeugdspelers die naar senioren overgaan

o Onder 23-teams in zowel A-categorie als B-categorie

o Jeugdteams in alle leeftijdsklasses, behalve Jo19

o Structuur meidenteams wordt nader bepaald

o Veel SVC’08- trainers, commissieleden en bestuur betrokken bij besluitvorming

o Een duidelijk proces voor het samenstellen van teams

We realiseren ons dat elke structuur voor- en nadelen heeft. Sterker nog, wat voor de ene speler

een voordeel is, kan voor de andere speler een nadeel zijn. Ook kwam we erachter dat er geen 

enkele structuur te bedenken is waarmee we iederéén blij maken. We zijn er wel van overtuigd 

dat deze nieuwe structuur toekomstbestendig is en dat we hiermee vrijwel alle spelers de 

mogelijkheid bieden zijn/haar eigen plafond aan te tikken.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, stuur dan een mail naar tc@svc08.nl  

Namens de Technische Commissie

Harold Tjaden, Hoofd Opleiding SVC’08  

Meer informatie


