
Welkom! 
 
Jeugdvoetbal West 1 
www.jeugdvoetbalwest1.nl 
 
12 april 2017, bij Roda 23 



Welkom 

1.  Opening 
2.  Vaststellen agenda 
3.  Ingekomen stukken en mededelingen 
4.  Seizoen 17-18 Wedstrijdvormen pupillen 
5.  Seizoen 17-18 Organisatie 
6.  Seizoen 17-18 Administratief 
7.  Seizoen 17-18 Samenstelling werkgroep 
8.  Rondvraag 
9.  Sluiting (en napraten aan de bar) 



Seizoen 17-18 Wedstrijdvormen Pupillen 

In 2017-2018 worden in de O8 en O9 de nieuwe wedstrijdvormen 
pupillen ingevoerd 
Dat geldt dus ook voor de talentencompetities in West 1 (Hoofdklasse) 

 
Meer informatie: 
 
Online magazine over nieuwe wedstrijdvormen 
http://knvb.h5mag.com/pupillenvoetbal/cover 
 

Website KNVB over nieuwe wedstrijdvormen 
http://www.knvb.nl/assist/optimale-wedstrijdvormen-pupillen  



Seizoen 17-18 Organisatie 

•  Rol werkgroep 
•  Talenten West 1 – weerstand in de hoofdklasse JO8, JO9, JO10, JO11, JO12, JO14 
•  Vernieuwingen – samen sterk, samen beter 

•  Najaars- en voorjaarscompetitie 
•  Alle geboortejaren 
•  Herkenbare indeling in alle geboortejaren (talenten inschrijven in de Hoofdklasse 

JO8, JO9, JO10, JO11, JO12, JO14 

•  Wijze van indelen 
•  Historie telt mee (werkgroep heeft dossiers) 
•  Help de werkgroep: geef in Sportlink in het ‘opmerkingenveld’ aan “hoofdklasse 

hoog”, “hoofdklasse midden” of “hoofdklasse laag” 

•  Aanvangstijden districtspoules: hou rekening met elkaar 
•  hoogste poules JO10, JO11, JO12 en JO14 – aftrappen om 11.00 uur of later! 



Seizoen 17-18 Administratief 

•  Aanmelden en inschrijven teams 
•  Talententeams (‘selectieteams’) inschrijven Hoofdklasse 
•  Dit geldt voor JO8, JO9, JO10, JO11, JO12 en JO14 
•  De werkgroep is er voor deze zes geboortejaren en (alleen) voor teams in de 

hoofdklasse 
•  Help de werkgroep: geef in het opmerkingenveld je eigen inschatting aan 

“hoofdklasse hoog”, “hoofdklasse midden”, “hoofdklasse laag”) 
•  Sportlink: informeer je wedstrijdsecretaris => hoofdklasse! 

•  Communicatie talenten/hoofdklasse: www.jeugdvoetbalwest1.nl  
•  Je kunt je gratis abonneren op deze website, dan krijg je een e-mail als er een 

nieuw bericht wordt geplaatst (al meer dan 235 abonnees) 



Seizoen 17-18 Samenstelling werkgroep 

•  Werkgroep in 2009-2010 gestart  
•  Introductie nieuwe vorm voor 2e jaars E: 9x9 (Marius ten Raa +) 

•  32 deelnemende teams in 2010-2011 

•  Introductie geboortejaar competitie (Robert Bolhuis) 
•  40 deelnemende teams Onder-12 in 2012-2013 
•  2013-2014: wegens succes ook O10 en O14 geïntroduceerd 
•  2014-2015: pilots met O8 en O9 

•  2015-2016: 516 teams doen mee aan talentencompetities in West 1 
•  2016-2017: introductie geboortejaar competities in heel Nederland 
•  Voorjaar 2017: Robert Bolhuis treedt af 
•  Ruimte voor 1-2 nieuwe leden in werkgroep (aanmelden via site) 



Rondvraag 

•  Bekercompetitie begint in september 
•  Advies: schrijf alle teams in 

•  Dispensatie regeling 
•  Nieuwe regeling nog niet rond binnen KNVB, publicatie z.s.m. via KNVB-kanalen 

We danken Roda 23 hartelijk voor de gastvrijheid! 



BEDANKT 


