
 
 
 
 
 

VIOS Beltrum gaat vanaf het seizoen 2020 – 2021 starten met een team van talentvolle spelers onder 
23 jaar. We spelen dit seizoen ongeveer 4 à 5 wedstrijden op de dinsdagavond, bij voorkeur voor een 
vrij weekend van H1 (en de andere elftallen).  
 
Het doel is om de talentontwikkeling een nog grotere impuls te geven. 

➢ Het team zal bestaan uit talentvolle 2e jaars spelers uit de JO19 en de selectie van H1, H2 en 
H3 die jonger zijn dan 23.  

o De selectie zal worden geformeerd in overleg met (ontwikkeling staat voorop!): 
▪ Hoofd Opleidingen 
▪ Trainers H1, H2, H3 en JO19-1 
▪ De Technische Commissie 

➢ De spelers uit JO-19 en de eerstejaars senioren krijgen op deze manier een extra prikkel en 
gaan zo spelen op een hoger niveau met een hogere intensiteit. 

➢ Spelers die niet de selectie van H1 en H2 hebben gehaald blijven op deze manier in beeld bij 
de Technische Commissie (TC), Hoofd Opleidingen en de hoofdtrainer. 

➢ De talentvolle oudere spelers uit de het 1e elftal krijgen de taak om in het veld de leiding te 
nemen en dit geeft een bepaalde verantwoordelijkheid. 

➢ De wedstrijden worden in onderling overleg met tegenstanders gepland door de trainer van 
H1, Hoofd Opleidingen en Technische Commissie.  

o Door deelname aan de Achterhoek Cup ben je verzekerd van minimaal 1 wedstrijd 
(knock-out systeem). 

o In het geval van een vroege uitschakeling in de Achterhoek Cup. 
o Tegenstanders zullen dan zijn: 

▪ O19 elftallen zijn van grote verenigingen 
▪ 2e elftallen (wel kijkend naar niveau) 
▪ O23 elftallen  

➢ Voor de O23 zal er een apart kader worden geregeld. De trainer van H1 zal, bij het niet door 
laten gaan van zijn eigen trainingen om rust te geven aan zijn overige selectiespelers, kiezen 
voor een rol op de achtergrond om o.a. te observeren. 

 
Vanaf het seizoen 2020-2021 start de KNVB met een competitie voor de O21 en O23. VIOS Beltrum 
zal daar nog niet mee starten, mogelijk zal VIOS Beltrum in de toekomst zich wel inschrijven voor 
deze competities. 
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