
Hervatting Wintercompetitie Jeugd BVCB      

 

Beste voetballers, voetbalsters, trainers, leiders en ouders, 

We gaan, nu we gelukkig weer gestart zijn met het trainen, de Wintercompetitie hervatten en daarmee 

de opgezette interne competitie uitspelen. De eerste keer is alweer een tijd geleden, namelijk zaterdag 

28 november, dit bericht is om jullie te informeren over het programma voor zaterdag 6 februari. 

 

Veldindeling voor de poulewedstrijden voor zaterdag 6 februari: 

 



Een aantal onderlinge richtlijnen om een en ander goed te kunnen organiseren: 

1. Het eerstgenoemde team speelt in WIT  

2. Het eerstgenoemde team levert een scheidsrechter (ouder/ leider/ trainer) 

• Trainers/leiders zorgen voor opvang en uitleg 

3. Het als tweede genoemde team speelt in BLAUW (of met hesjes) 

4. Indien van toepassing (11 tegen 11) levert elk team een eigen grensrechter (reservespeler/ 

ouder/ leider/ trainer) 

5. Limonade is bij commissie kamer te verkrijgen 

6. Koffie/ thee voor begeleiding is bij commissie kamer te verkrijgen 

7. Overige ouders/ toeschouwers mogen helaas niet op het complex 

8. Kantine is dicht 

9. Kleedkamers zijn dicht (toiletten en wasbakken zijn wel te gebruiken) 

10. Denk aan warme/ droge kleding voor de wissels. Het kan koud zijn in deze tijd van het jaar. 

11. Mocht er een zaterdag worden afgekeurd door slecht weer, dan schuiven we het programma 

wekelijks door. 

12. Uitslagen doorgeven aan hoofdleiders en TJC 

Ondanks verwoede pogingen om voor ieder team zo’n optimaal mogelijke indeling te maken qua sterkte 

is gebleken dat we daar niet helemaal geslaagd zijn en misschien ook wel simpelweg niet mogelijk. Indien 

tijdens de wedstrijden blijkt dat het verschil te groot is stem als leiders/trainers dan onderling even af hoe 

dat tijdens de wedstrijd aan te passen, bijvoorbeeld door te mixen. 

Speelschema 

DATUM WEDSTRIJD A WEDSTRIJD B 

ZATERDAG 6 FEBRUARI Team 1 speelt tegen Team 3 Team 2 speelt tegen Team 4 

   

Met de volgende aanvullingen: 

Poule I; hier zal JO13-2 tegen JO14-2 in een mix vorm gespeeld gaan worden 

Poule J; hier zal JO16-3 tegen de MO19-1 en de JO15-1 tegen JO15-2 spelen 

 

Voor volgende week zaterdag volgt nog een aparte bericht over het programma waar mogelijk in 

combinatie met het uitgeven van de nieuwe BVCB-voetbalkleding.  

 

Veel voetbal plezier allemaal 


