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SVI’ers 
 
Nadat eerst het te verwachten besluit door de KNVB is genomen om de B-categorie competitie 
definitief te beeindigen en afgelopen week ook de A-categorie voor senioren was er gelukkig ook iets 
beter nieuws: DE JONG VOLWASSENEN T/M 26 JAAR MOGEN OOK WEER DE WEI IN. 
 
Vanaf woensdag 3 maart gaat het nieuwe trainingschema wat jullie hebben ontvangen en/of op de 
website van v.v. SVI kunnen zien.  
 
Het was een hele puzzel om dit voor elkaar te krijgen maar dankzij de medewerking van alle 
coördinatoren ( van mini’s t/m het 11e ) is het gelukt. 
 
 
Waarom was het een puzzel?: 

• De avondklok geldt nog dus er kan tot uiterlijk 20.30 uur getraind worden 

• De senioren zijn niet allemaal onder de 26 dus die moeten anders worden ingedeeld 

• Er moet voor iedereen voldoende ruimte zijn om te kunnen trainen 

• Er moet ook nog ruimte zijn voor onderlinge wedstrijden op zaterdag 

• We moeten rekening houden met reistijd, werk, stage, school etc 
  

 
FAQ’s: 

1) Waarom moet ik op een ander tijdstip trainen? 
Omdat er ivm de avondklok minder tijd is om te trainen en er ruim 120 leden zijn die nu wel 
mogen trainen ( 19-27 jaar ) en die ook ingedeeld moeten worden. Daarnaast moet er 
rekening gehouden met trainers die op bepaalde avonden niet kunnen. 
 

2) Waarom moet ik op natuurgras trainen? 
Omdat de 2 kunstgrasvelden en het kidscourt samen te weinig ruimte geven om alle teams 
te kunnen laten trainen en met dit schema lukt dat gelukkig wel. 
 

3) Waarom wordt er de ene keer op veld 1 en de andere keer op een ander natuurgrasveld 
getraind? 
Omdat we de veldbelasting willen verdelen en het goed is voor de velden om weer belast te 
worden maar niet teveel. We willen natuurlijk in mei / juni ( als we hopelijk weer wedstrijden 
mogen spelen ) geen slechte, kapotgetrapte velden.  
   

4) Is het wel licht genoeg op het natuurgrasveld als we ‘s avonds trainen? 
Dit was het grootste struikelblok idd. Zonder natuurgrasveld krijgen we de planning niet rond 
en we denken dat het de eerste weken schemer is en zeker niet ideaal maar vanaf eind 
maart als de klok weer vooruit is gezet is dat geen probleem meer. 
  



 
 
 
 

5) Heeft iedereen evenveel ruimte en tijd gekregen in dit schema? 
We hebben alle Coördinatoren gevraagd wat hun wensen zijn en deze ingevuld. Er is nog 
ruimte om bij te sturen en extra trainingsmomenten in te plannen maar als BGV denken we 
hiermee alle wensen naar de mogelijkheden te hebben ingeroosterd 

 
 
 
Voor de groep die nu weer gaat beginnen en waarvan sommigen bijna een jaar niet meer op een 
voetbalveld hebben gestaan:  
Zorg goed voor jezelf, doe een goede warming-up, vindt het balgevoel & spelplezier weer terug en 
kijk uit voor blessures. 
Dus ga niet gelijk schieten en denken dat je gelijk weer het oude niveau hebt. 
 
We wachten natuurlijk de vervolg maatregelen ( versoepelingen ) van de overheid af en zullen 
daarop anticiperen zoals jullie inmiddels van ons gewend zijn. 
 
Geniet van het mooie lenteweer, hou je aan de maatregelen, blijf gezond en graag tot op de velden. 
 
  
Namens de Bestuur Groep Voetbal 
 
 
 
 
 


