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Start seizoen 2021 – 2022 voor de jeugdteams   
JO19-1, JO17-1, JO15-1 en JO13-1 mogen vanaf 
maandag 16 augustus weer beginnen met trainen. 
De overige teams beginnen dan hun training een week 
later op maandag 23 augustus. 
 
Omdat de KNVB weer veranderingen doorgevoerd heeft 
hebben we volgende gegevens bij elkaar gezet: 
- Voor de teams JO19-1, JO17-1 en JO15-1 begint het 
seizoen zoals voorheen op zaterdag 4 september met 3 
weekends waarin de bekerpoules afgewerkt worden en 
daarna begint de competitie voor hen. 
- Voor de teams JO17-2, Jo15-2 en JO15-3 begint het 
seizoen zaterdag 11 september met een bekerwedstrijd 
volgens Knock-out systeem en beginnen daarna aan de 
competitie. 
- Voor onze teams JO11 t/m 8 begint 11 september de 4 
fasecompetitie zoals die vorig seizoen ook gepland was. 
- Omdat in het seizoen 2022- 2023 de KNVB ook alle 
juniorenteams een 4 fasecompetitie wil laten spelen word 
dat dit seizoen uitgeprobeerd door pilots, die gehouden 
worden voor iedere leeftijdsgroep in een district. In ons 
district zuid 1 is dit voor de JO13-teams. 
Deze spelen in fase 1, die ook 11 september begint, 7 
bekerwedstrijden. 
De Jeugdcommissie 
 

Spelregelbewijs voor nieuw seizoen 
Enkele 
seizoenen 
geleden heeft 
de KNVB voor 
2e jaars JO17-
spelers 
bepaald dat 
deze het 
spelregelbewijs 
moeten halen 
om in de 

oudere categorie JO18, of met dispensatie in JO17-team, 
te kunnen voetballen. 

 
Niet behalen betekent dat zij niet aan 
wedstrijden mogen mee doen. 
 
Om het behalen ervan gemakkelijker te maken hebben wij 
steeds in het najaar een avond belegd waarop iemand 
van de COVS uitleg gaf over de te krijgen spelregels en 
dan ter plaatse de test konden maken. 
Omdat het vanwege corona maatregelen niet mogelijk 
was een dergelijke avond te plannen hebben we besloten 
dat deze keer de kandidaten zelfstandig de spelregeltoets 
thuis dienen te maken. 
Eind april zijn via de trainers de kandidaten hierover 
geïnformeerd en op het hart gedrukt het spelregelbewijs 
tijdig te behalen. 
Helaas met weinig resultaat. Pas 1 speler behaalde het 
van de 14 die het betrof. 
LET OP geen spelregelbewijs = NIET SPELEN! 

Daarom nogmaals via dit bericht het volgende: 
De spelregeltest staat op voetbalmasterz.nl waar men 
inlogt met dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord voor 
voetbal.nl. 
De test bestaat uit 6 series vragen die een oplopende 
moeilijkheidsgraad hebben. 
Wij eisen dat, wanneer de eerste wedstrijd voor onze 
teams gespeeld worden, het SPELREGELBEWIJS 
gehaald is. 
Heb je dit niet dan mag je NIET spelen (eis KNVB). 
De periode vanaf eind april tot begin september is ruim 
voldoende om het spelregelbewijs te halen 
Nogmaals dit is een eis van de KNVB waaraan ook onze 
vereniging moet voldoen. 
De jeugdcommissie 
 

VACATURE – Kantine medewerkers (M/V) 
.  

Interesse?  

Als je interesse hebt om jouw steentje bij te dragen aan 
VV Hoeven stelt het bestuur en de leden dit enorm op 
prijs. 
Neem dan contact op met coördinator kantinezaken Ferdy 
Roks (FerdyRoks@live.nl) voor meer informatie om 
samen te kijken naar een invulling. 
Hoofdbestuur vv Hoeven 
 

Leden gezocht voor de Jeugdcommissie  
Om alles binnen de jeugd in goede banen te leiden is de 
jeugdcommissie op zoek naar nieuwe leden.  
Wat doet de jeugdcommissie zoal. We zorgen, samen 
met de technische commissie, dat de teams ingedeeld 
worden. 
 
Zeker voor de jeugdactiviteiten zijn we opzoek naar 
iemand die dit wil coördineren. Maar ook mensen die 
hand en span diensten willen verrichten kunnen contact 
op nemen met de jeugdcommissie, 
aammvaneekelen@hetnet.nl 
Jeugdcommissie vv Hoeven 
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