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Doelstelling onderling O23-competitie 
De insteek voor deze onderlinge competitie is, zorg dragen dat de instroom van het 

jeugdvoetbal (O19) beter geïmplementeerd wordt in het seniorenvoetbal (1e en 2e 

selectieteams). Verenigingen kunnen hun jeugdspelers vanuit de JO19-1 laten wennen aan 

het seniorenvoetbal, maar daarnaast bestaat er de mogelijkheid om jonge spelers (onder 23 

jaar) vanuit Zondag-2 minuten te laten maken in opmars naar een (definitieve) Zondag-1 op 

termijn. 

 

Deelnemende verenigingen 
Het idee is ontstaan medio september 2019 door enkele verenigingen in de regio. Met een 

aantal clubs is toen er een summier wedstrijdschema opgesteld. Op basis van vertrouwen 

en onderling overleg werd dit schema gevolgd. Helaas gooide het Corona-virus roet in het 

eten en werd de competitie begin maart alweer stopgezet.  

 

Inmiddels hebben meer dan tien verenigingen belangstelling getoond om deel te nemen aan 

deze onderlinge JO23-competitie. Vanaf komend seizoen 2020-2021 faciliteert de KNVB wel 

officiële O23-competities, echter deze vinden plaats op zaterdag en is daardoor met name 

interessant voor de grotere verenigingen die een volwaardige en representatieve JO23-team 

kunnen samenstellen voor een separate competitie op de zaterdag, naast hun JO19-team. 

Bij de meeste verenigingen is dit niet mogelijk, omdat de JO19-spelers op zaterdag 

voetballen en spelers uit de Zondag-2 of -1 ook al op zondag een wedstrijd spelen; dit zijn bij 

de meeste verenigingen de potentiële O23-spelers.  

 

Nu met de groei naar meer dan tien belangstellende verenigingen is het idee ontstaan om 

meer organisatie op te tuigen rondom de onderling JO23-competitie, een doordacht 

wedstrijdprogramma tijdig te presenteren, waarbij de deelnemende clubs zich committeren 

aan de gemaakte afspraken en zich houden aan ingeplande wedstrijddata. Hier geldt als 

grondhouding: onderling vertrouwen en respect voor elkaar.  

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de deelnemende verenigingen (op willekeurige 

volgorde) en de gegevens van de contactpersonen: 

 

 

Club: Contactpersoon: Mobiel: Email: 

1. Oosterhout Arno Eversdijk 06- 22 46 72 04 aww.eversdijk@kpnmail.nl 

2. UVV’40 Jeroen Bastiaansen 06- 19 60 52 79 jeroen.bastiaansen@uvv40.nl 

3. WDS’19  Martijn van Wanrooij 06- 55 17 52 81 mvanwanrooy@hotmail.com 

4. VVR Kees Daemen 06- 25 01 00 19 keesdaemen2019@gmail.com 

5. DSE Peter Baan 06- 27 04 64 17 peter.baan@eclectic.eu 

6. S.V. Sprundel John van Hal 06- 10 12 96 60 johnvanhal58@hotmail.com 

7. Internos René Verwijmeren 06- 17 13 38 55 senioren@vvinternos.nl 

8. V.V. Zundert Niek Daamen 06- 30 64 66 61 selectie@vvzundert.nl 

9. Gudok Ronald Boudewijn 06- 83 64 25 53 boudewijn.ronald@gmail.com 

10. Reeshof Jurgen Bouwens 06- 11 61 57 07 jurgenenilona@home.nl 

 Ronald Los 06- 22 80 17 88 ronaldlos@ziggo.nl 

11. FC Tilburg Yavuz Cosar 06- 33 92 12 01 y.s.cosar@gmail.com  

12. Terheijden Jan Tempelaars 06- 25 01 00 19 Jantempelaars1956@outlook.com 

 

mailto:jeroen.bastiaansen@uvv40.nl
mailto:peter.baan@eclectic.eu
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Competitieopzet 
Met de deelnemende clubs stemmen we voorafgaand aan de competitie een speelschema 

af. Een competitie waarbij niet iedereen tegen elkaar zal voetballen in deze jaargang. 

Uitgangspunt is: elke maand maximaal één wedstrijd. Dit in om overbelasting van spelers te 

voorkomen. 

 

Met een deelname van twaalf teams maken we drie poules. Zowel de najaarsreeks als de 

voorjaarsreeks zal bestaan uit drie poules van vier teams. Er wordt een halve competitie 

gespeeld. Dat betekent dat er drie wedstrijden in het najaar en drie wedstrijden in het 

voorjaar worden gespeeld.  

 

Bij de indelingen voor het najaar worden de volgende uitgangspunten in achtgenomen: 

 

1. De 1e indeling geschiedt in het najaar op neutrale basis waarbij rekening wordt 

gehouden met officiële de KNVB-indelingen van de Zondag-1, Zondag-2 en de JO19-

1. Immers, het is toch leuker tegen andere tegenstanders te voetballen, dan tegen 

teams waarbij men in de KNVB-competitie tegenspeelt; 

 

2. Voorkeur van de speelavond. De thuisvereniging is hierin leidend. Wel spreken we met 

elkaar af dat de JO23 op een dinsdag- of woensdagavond moet plaatsvinden; 

 

3. Onderlinge reisafstand; 

 

4. Ook in het voorjaar maken we drie poules. Deze indeling komt als volgt tot stand: 

a. Poule A: 3 x nr. 1 + de beste nr. 2. 

b. Poule B: 2 x nr. 2 + 2 x beste nr. 3. 

c. Poule C: 1 x nr. 3 en 3 x nr. 4. 

Bij een gelijk stand wordt eerst gekeken naar het aantal behaalde punten, dan naar 

het doelsaldo en vervolgens naar het onderlinge resultaat.  

 

5. Eventueel kunnen we ter afsluiting van de onderlinge competitie de laatste speelronde 

benutten voor het spelen van kruisfinales.  

 

 

Speeldagen 
De wedstrijden worden doordeweeks gespeeld. De speelavonden zijn dinsdag of woensdag. 

Elke vereniging dient dit voor aanvang van de competitie door te geven. Voorkeur van het 

thuisteam is bepalend op welke avond de wedstrijd wordt gespeeld. 

 

Wedstrijden worden bij voorkeur ingepland vóór een vrij weekend, zodat de belasting 

minimaal zal zijn. De week voorafgaand aan het beker/inhaal-programma van de reguliere 

KNVB-competities worden hiervoor als speeldata gekozen. In de onderstaande tabel zijn alle 

mogelijke data opgesomd, waarbij rekening is gehouden met het KNVB-programma. 
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Club: Speelavond: Aanvangstijd: 

Oosterhout Dinsdag 20.30 uur 

UVV’40 Dinsdag 20.15 uur 

WDS’19  Dinsdag 20.15 uur 

VVR Dinsdag 20.00 uur 

DSE Dinsdag 20.00 uur 

S.V. Sprundel Woensdag 20.00 uur 

Internos Dinsdag 20.00 uur 

Zundert Dinsdag 20.00 uur 

Gudok Dinsdag 20.30 uur 

Reeshof Dinsdag 20.30 uur 

FC Tilburg Dinsdag 20.15 uur 

Terheijden Dinsdag 20.15 uur 

 

 

 

Op basis van de eerdergenoemde uitgangspunten (o.a. 

drie poules van vier teams), de speeldagenkalender en 

rekening houdend met de gewenste speelavonden van 

het thuisspelende team is een competitieprogramma 

samengesteld voor de najaarsreeks. Deze is opgenomen 

op het einde van dit document. 

 

Het programma van de voorjaarsreeks is afhankelijk van 

de eindstanden van de najaarsreeks. 

 

 

 

Speeldagenkalender onderlinge O23 

Dinsdag / woensdag 13 / 14 oktober 2020 

Dinsdag / woensdag 10 / 11 november 2020 

Dinsdag / woensdag 15 / 16 december 2020 

Dinsdag / woensdag 19 / 20 januari 2021 

Dinsdag / woensdag 9 / 10 maart 2021 

Dinsdag / woensdag 20 / 21 april 2021 

Dinsdag / woensdag 11 / 12 mei 2021 (optioneel) 
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Afgelastingen 
Mocht een wedstrijd door omstandigheden (blessures, onvoldoende spelers) niet kunnen 

worden gespeeld, dan wordt de wedstrijd in onderling overleg tussen de twee verenigingen 

verplaats naar een volgend moment.  

 

De wedstrijd dient in dezelfde periode (najaar of voorjaar) te geschieden om het verdere 

competitieverloop goede doorgang te kunnen laten vinden. 

 

Mocht door afgelastingen de wedstrijd niet in dezelfde periode (najaar of voorjaar) kunnen 

worden gespeeld, wordt de wedstrijd voor de eindklassering met een 5-0 nederlaag 

(velddoelpunten) genoteerd en met 5-0 penaltyreeks meegenomen om zo de 

eindklasseringen te kunnen bepalen. 

 

Probeer afgelastingen zoveel mogelijk te voorkomen. Dit mede ook uit respect voor de 

tegenstander. Verenigingen rekenen op de JO23-wedstrijden als onderdeel van hun 

opleidingsprogramma. Als een wedstrijd niet doorgaat, betekent dat bepaalde spelers hun 

minuten niet kunnen maken. Dat is gewoon heel vervelend. 

 

Reglement 
Er wordt gespeeld volgens de officiële KNVB-richtlijnen. Arbitrage van de thuisspelende club 

zal hierop toezien. 

 

Uitslagen en penaltyreeks 
Na elke wedstrijd zal er nog een penaltyreeks worden afgewerkt, te weten vijf penalty’s per 

team. De serie wordt om-en-om genomen, zoals dit gebruikelijk is bij officiële KNVB-

wedstrijden. Het ABBA-systeem bestaat niet meer. De eindscore van de penaltyreeks wordt 

meegenomen in de uitslagen en is dus medebepalend voor de eindstand in de poule. 

 

De uitslagen en de eindscore van de penaltyreeks worden doorgegeven aan 2 

wedstrijdsecretarissen (nader te bepalen) uit het deelnemersveld. Zij maken daarna de 

eindbalans op. Daarnaast delen we de uitslagen in de gezamenlijke groep-app zodat 

iedereen alles voor iedereen helder en duidelijk is.  

 

Leeftijdsgrens en dispensatie 
Spelers welke geboren zijn op of na 1 januari 1998 mogen deelnemen aan de onderlinge 

JO23 competitie in het seizoen 2020/2021. 

 

Spelers mogen meespelen in de onderlinge JO23-competitie vanaf het moment dat zij 17 

jaar zijn. 

 

Leeftijdsdispensatie passen wij niet toe. Anders schiet het de eerdergenoemde 

doelstellingen van deze competitie voorbij. Uitzondering hierop kan bijvoorbeeld zijn spelers 

die terugkomen van een (zware) blessure. Hierover dienen dan tussen de twee teams 

nadere afspraken te worden gemaakt, bijvoorbeeld door met een maximum aantal van twee 

dispensatiespelers gelijktijdig in het veld te spelen. 

 

Wisselmomenten 
In deze onderlinge competitie mag vijf keer worden gewisseld. Gewisselde spelers mogen in 

onze competitie wel worden terug gewisseld (dit in tegenstelling tot de KNVB JO23-

competite waar dat niet is toegestaan). 
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Regio-weergave deelnemers ‘Onderlinge O23-competitie 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

   
 

Competitieprogramma JO23 
1. Start najaar Eindstand voorjaar

(aantal punten)

Poule A Uitslag Uitslag Uitslag Poule A

VV Oosterhout Oosterhout UVV'40 - UVV'40 Reeshof - Oosterhout Reeshof -

UVV’40 Reeshof Internos - Internos Oosterhout - Internos UVV'40 -

Internos

Reeshof

Poule B Uitslag Poule B

SV Sprundel (woensdag!) Sprundel Gudok - Zundert Gudok - Gudok Terheijden -

Zundert Zundert Terheijden - Terheijden Sprundel - Sprundel Zundert -

Terheijden

Gudok

Poule C Uitslag Poule C

VVR VVR DSE - WDS'19 VVR - WDS'19 DSE -

DSE FC Tilburg WDS'19 - DSE FC Tilburg - FC Tilburg VVR -

FC Tilburg

WDS'19

2. Start voorjaar dinsdag 11 mei 2021

(optioneel)

Poule A Uitslag Uitslag Uitslag

Nr. 1 poule A - - -

Nr. 1 poule B - - -

Nr. 1 poule C

Beste nr. 2

Poule B Uitslag Uitslag Uitslag

Nr. 2 poule A/B/C - - -

Nr. 2 poule A/B/C - - -

Beste nr. 3 

Beste nr. 3

Poule C Uitslag Uitslag Uitslag

Nr. 3 poule A/B/C - - -

Nr. 4 poule A - - -

Nr. 4 poule B

Nr. 4 poule C

dinsdag 19 januari 2021 dinsdag 9 maart 2021 dinsdag 20 april 2021

dinsdag 13 oktober 2020 dinsdag 10 november 2020 dinsdag 15 december 2020

 


