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Inleiding 
 
De overgang van junioren naar senioren is groot en de mogelijkheden om junioren met 
prestatiegericht seniorenvoetbal kennis te laten maken zijn te beperkt. Ook de mogelijkheden 
voor hoofdtrainers om de aankomende talenten eens aan het werk te zien op seniorenniveau 
zijn schaars. 
 
Om dit te stimuleren hebben onderstaande verenigingen afgesproken om met een elftal onder 
23 jaar wedstrijden te spelen tegen elkaar. Doel van deze wedstrijden is het opleiden van 
(jeugd)spelers om zodoende de overgang naar de senioren te vergemakkelijken. Naast het 
opleidingsaspect, is aandacht voor normen & waarden tijdens deze wedstrijden essentieel. 
 
 
Deelnemende verenigingen: 
 

- Wilhelmina Boys (Best) 
- Best Vooruit (Best) 

       -     Schijndel/DE WIT (Schijndel) 
- Rhode (Sint-Oedenrode) 
- VV Acht (Eindhoven) 

 
  



Praktische afspraken 
 
Rondom de organisatie van deze wedstrijden zijn onderstaande praktische afspraken 
gemaakt: 
 

1. Het doel is het opleiden van jonge, talentvolle spelers. Het is dus geen competitie! 

2. Het streven is om teams op te stellen met mix van A1, 1e en 2e elftal. 
3. Indien gewenst kunnen oudere spelers worden ingezet in deze wedstrijden 

(bijvoorbeeld na blessure of schorsing). De afspraak is maximaal 2 spelers. Indien dit 
aantal hoger is, vindt vooraf afstemming plaats tussen coördinatoren. 

4. In verband met beschikbaarheid van de velden, is de aanvangstijd dinsdagavond 20.15  
uur, voorafgaand aan een vrij of beker/inhaalweekend. 

5. Wedstrijd duurt 2 x 45 minuten. 

6. Scheidsrechters worden geregeld door thuisspelende club. 
7. Thuisspelende club zorgt, indien nodig, voor reserve shirts. 

8. Normen & waarden staan hoog in het vaandel en dienen te worden nagestreefd. 
9. Gele en rode kaarten worden niet doorgegeven aan de KNVB. Indien maatregelen 

tijdens de wedstrijden toch nodig zijn, zal in overleg met teamleiding worden 
ingegrepen. 

10. De thuisspelende club beslist over randvoorwaarden (als opening kantine of 
thee/ranja/fris in rust). 

11. Aan het einde van seizoen vindt een evaluatie plaats tussen de deelnemende 
verenigingen. 

 
 
 

Contactpersonen 
 

 

 

Club Contactpersoon O23 Telefoon Email 

      

Schijndel/DE WIT Eric Smits 06-51342625 e.smits@isc-nl.com> 

     
Rhode  Frank van der Zanden 06-28866777 frankvanderzanden@hetnet.nl 

     
Wilhelmina Boys John Vervloet 06-54267310 voetbalzaken@wilhelminaboys.nl  

Vv Acht Carlo van Kemenade 
 
06-20450216 Carlo.van.kemenade@obvion.nl  

     
Best Vooruit Edwin de Koning 06-52331015 edwindekoning1@gmail.com 
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