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Voorwoord 
 

Dit is de GeuzenMiddenmeer-clubgids Jeugd voor het seizoen 2021-2022. 

 

Voor iedereen die voetbalt bij GeuzenMiddenmeer, maar ook voor ouders en verzorgers van 

kinderen die voetballen bij onze club. Voor als je nieuw bent in voetballand, maar ook voor als je 

je geheugen nog eens wilt opfrissen.  

 

Zit je kind net op voetbal maar heb je zelf nooit gevoetbald, niet zoveel verstand van voetbal of 

heb je zelfs helemaal niets met het spelletje?  

Dan vind je hier wat essentiële informatie die het je gemakkelijker maakt om je weg te vinden 

binnen de club, wat meer te begrijpen van het voetbal zelf en om te kunnen meepraten met je 

kind. 

  

Voetbalt je kind al langer bij GeuzenMiddenmeer? Of speel je zelf in een team en weet je 

eigenlijk alles over voetbal? Zelfs dan bevat deze gids nuttige informatie over de club.  

 

We wensen iedereen een volledig, lockdown-vrij, succesvol en vooral leuk seizoen toe! 

 

Hylco van Engelen, voorzitter GeuzenMiddenmeer 

 

Afgelopen anderhalve seizoen stond helaas vooral in het teken van een ongekende pandemie. 

Niemand kon zoveel voetballen als ze wilden, competities waren onmogelijk en qua sociale 

contacten was het ook een stuk minder door de dichte kantine. 

Seniorenteams keken soms jaloers naar jeugdteams die in ieder geval nog mochten trainen of 

oefenpotjes spelen. Jeugdteams moesten het stellen zonder aanmoedigingen van ouders. 

Inmiddels neemt de vaccinatiegraad flink toe en het aantal besmettingen hard af. Corona zal niet 

verdwijnen, maar het wordt langzaam maar zeker een endemische ziekte zonder overbelaste 

IC’s. Komend seizoen zetten we dan ook in op een volledig seizoen zonder beperkingen. 
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1.  Welkom bij GeuzenMiddenmeer 

 

1.1 Introductie 
GeuzenMiddenmeer streeft naar continue verbetering en professionalisering. En voor nieuwe 

ouders is er veel te weten. Daarom heeft de Communicatiecommissie deze clubgids opgesteld. 

Dit document bevat veel informatie die nuttig is als je als ‘nieuwe’ ouder op de club komt. Je kind 

wil graag voetballen en jij wilt goed geïnformeerd zijn, weten hoe de club werkt en wellicht een 

taak op je nemen. We hopen dat deze gids daaraan bijdraagt.  

 

1.2 Contactgegevens 
Het adres van de club is 

Sportpark Voorland 

Voorlandpad 15 

1098 TZ AMSTERDAM 

Tel. 020-6927617 

www.geumid.nl 

 

De belangrijkste contactpersonen voor een jeugdspeler zijn de teamleider (een ouder) en de 

trainer. Waarschijnlijk gaat de meeste communicatie via e-mail en Whatsapp.  

Elk lid (of ouder) krijgt maandelijks een e-mailnieuwsbrief en veel informatie is op de site te 

vinden. Like ook de Facebook-pagina of volg de club op Twitter of Instagram. 

 

De belangrijkste contactpersonen voor een jeugdspeler zijn de teamleider (een ouder) en de 

trainer. Waarschijnlijk gaat de meeste communicatie via e-mail en Whatsapp.  

Elk lid (of ouder) krijgt maandelijks een e-mailnieuwsbrief en veel informatie is op de site te 

vinden. Like ook de Facebook-pagina of volg de club op Twitter of Instagram. 

 

Het beleid tav de jeugdspelers wordt door onderstaande ouder-vrijwilligers gedaan: 

 

 
 

 

http://www.geumid.nl/
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Verder is actief op het veld voor de jeugd binnen GeuzenMiddenmeer: 

 

Technisch manager: adviseert het bestuur over het technisch beleid en zoekt en stelt de 

technisch jeugdcoordinatoren aan.  

Technisch 

manager 
Rob Overkleeft 

 

gmmtm2025@outlook.com 
 

 

Technisch jeugdcoördinator: zij stellen het technisch jaarplan voor de teams op en doen de 

werving en aanstelling van de trainers. Ook organiseren ze technische thema-bijeenkomsten 

voor de trainers. Dat is een KNVB-opgeleid iemand. 

 

TJC JO17 en JO15 Remco Sint 

 

R.Sint@rai.nl 

TJC JO14 t/m 
JO11 

Rob Overkleeft 

 

gmmtm2025@outlook.com 

TJC Onderbouw Siem 
Groenewegen              

 

symengroenewegen@upcmail.nl 

TJC Meiden Siem 
Groenewegen              

 

symengroenewegen@upcmail.nl 

 

Veldcoördinator: dit is, bij de onderbouw, het aanspreekpunt op een veld voor de hulp-trainers. 

De veldcoördinator begeleidt de hulp-trainers en de ouders-trainer. Dit is iemand met een KNVB-

opleiding. 

 

mailto:gmmtm2025@outlook.com
mailto:R.Sint@rai.nl
mailto:gmmtm2025@outlook.com
mailto:symengroenewegen@upcmail.nl
mailto:symengroenewegen@upcmail.nl
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Veldcoördinator JO12 Gerson Prudencia                

 

06-82222930 

Veldcoördinator JO11        Jerry Fransberg                    

 

06-46203445 

Veldcoördinator O10  
t/m O6 

Siem Groenewegen              

 

06-39878663 

Veldcoördinator MO11 
t/m MO15 

Siem Groenewegen              

 

06-39878663 

 

Bij elke jaargroep met een selct4ieteam vanaf O11 en ouder is er een hoofdtrainer die voor de 

hele jaargroep technisch verantwoordelijk is. Deze is ook trainer/coach van het eerste 

selectieteam. Deze hoofdtrainer heeft contact met de veldcoordinator over de trainingen. Dit is 

altijd iemand met een KNVB-opleiding. 

Is er in de jaargroep een tweede selectieteam, dan heeft de hoofdtrainer naast zich een KNVB-

opgeleide selectietrainer/coach voor dat specifieke team.  

 

Toevoegen: Carlos Vidal selectietrainer O19-O18 

 

Hoofdtrainer JO19-
O18 

Carlos Vidal 
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Selectietrainer JO17 Co Sajtos 

 

06-46105345 

Selectietrainers  
JO 15-1 

Ferdi Simsek  
 

Tebbe van der 
Sluis 

 

06-10695761 
 
06-83910381 

Hoofdtrainer JO13 Gerson Prudencia 

 

06-82222930 

Selectietrainers JO 
13-2 

Tjeerd 
Schoorlemmer 

 06-23812093 

Selectietrainers JO 
11-1 

Peter Visser 

 

06-12636215 

 

Een hersteltrainer doet verzorging en hersteltrainingen na blessures van de seniorenselectie. Dit 

is een gediplomeerd fysiotherapeut. Op dinsdagavond van 18.00 – 19.00 uur is er een 

inloopspreekuur voor alle leden, dus jeugd, senioren, dames. 

  

Hersteltrainer Victor Hogers 

 

06-40345943 
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Keepertrainer: een KNVB-opgeleide trainer die zich specifiek richt op de keepers, op een aparte 

tijd.  

Keeperstrainer 
O9 t/m O13 

Inger Rehorst 

   

i.rehorst1@telfort.nl 

Keeperstrainer  
O14 t/m O18 

Martien de Graauw 

 

06-23686681 

 

 

1.3 De historie  
Toen op 1 juli 1997 de Amsterdamse verenigingen c.s.v. De Geuzen en a.s.v. Middenmeer 

fuseerden, was voetbalvereniging GeuzenMiddenmeer geboren. Al met al gaat de geschiedenis 

van GeuzenMiddenmeer al bijna een eeuw terug: in 2018 is het 100 jaar geleden dat de 

oorspronkelijke clubs waar GeuzenMiddenmeer uiteindelijk uit voortkwam, werden opgericht.  

Een paar leuke weetjes: Dennis Bergkamp speelde ooit bij de jeugd van Wilskracht en Ruud Gullit 

leerde voetballen bij Meerboys: beide clubs fuseerden later tot a.s.v. Middenmeer, en stonden 

dus aan de basis van het huidige GeuzenMiddenmeer. Op de website van de club staan nog veel 

meer historische weetjes over GeuzenMiddenmeer en haar voorlopers. 

 

Inmiddels is GeuzenMiddenmeer uitgegroeid tot één van de grootste clubs van de in totaal 

ongeveer 50 clubs in Amsterdam. 

 

1.4 Kengetallen van GeuzenMiddenmeer 
Aantal leden: 1011, 52% jeugd en 48% volwassenen  

Aantal jeugdteams: 44, waarvan 9 meisjesteams 

Aantal seniorenteams: 30, waarvan 6 damesteams 

Aantal velden: 4, waarvan 2 kunstgras en 2 gewoon gras 

Aantal vrijwilligers: ca. 50 clubvrijwilligers en per team circa 5 vrijwilligers 

  

1.5 Bestuur en commissies  
Zoals elke vereniging heeft GeuzenMiddenmeer een bestuur, dat wordt gekozen door de leden. 

Het bestuur zet het beleid uit en heeft de eindverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van 

de club. 

mailto:gmmtm2025@outlook.com
mailto:i.rehorst1@telfort.nl
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Bij GeuzenMiddenmeer bestaat het bestuur uit acht personen die allemaal een portefeuille 

beheren en eindverantwoordelijk zijn voor alle taken die daarbinnen vallen: 

 

Voorzitter: Hylco van Engelen  

Secretaris: Johan Boone 

Penningmeester: Job van Gerwen 

Bestuurslid Jeugd: Victor Koopman 

Bestuurslid Vrouwenvoetbal: Sam Buffing 

Bestuurslid Accommodatie: Joris Messink 

Bestuurslid Technische zaken senioren: Egbert 

Peppelman 

Bestuurslid Communicatie en Participatie: 

Marijke Krabbenbos 

 

De bestuursleden sturen commissies aan die bestaan uit meerdere vrijwilligers. De club zou niet 

kunnen bestaan zonder al die vrijwilligers, daarom wordt van iedereen verwacht dat hij of zij een 

taak op zich neemt. Voor de senioren geldt dat zij zelf worden geacht hun steentje bij te dragen 

aan de club, voor de junioren en de pupillen geldt dat zolang zij zelf geen taken verrichten, van 

de ouders/verzorgers wordt verwacht dat ze deze taken uitvoeren. Er zijn zogenoemde 

‘teamgebonden taken’ zoals teamtrainer, teamleider, scheidsrechter zijn of kantinediensten 

draaien en er zijn een heleboel ‘teamoverstijgende taken’ zoals sponsoring regelen, 

evenementen organiseren, de communicatie in de club verzorgen, de materialen beheren, etc.  

 

In 2.7 ‘Rol ouders’ komen we wat uitgebreider terug op de taken die er zijn, en hoe je je kunt 

aanmelden voor zo’n taak. Op de website staat ook een actueel ‘vacature-overzicht’  

 

Naast vele onbetaalde, vrijwillige krachten heeft onze club een aantal betaalde krachten, 

professionals dus. Dat zijn Rob Overkleeft, Technisch Manager, Carlos Alarcon Vidal, 

Hoofdtrainer Zondag Selectie en O19, Siem Groenewegen, Hoofdtrainer Damesselectie en Daniel 

Baker, Hoofdtrainer Zaterdag selectie en O23. 

Jan Messink doet het algemeen onderhoud clubhuis.  

 

1.6 Leden, sponsors en andere geldschieters  
Uiteraard kan een club niet bestaan zonder contributie van leden. Behalve dat de betaalde 

krachten - die absoluut onmisbaar zijn - moeten worden betaald, is geld nodig om huur en het 

onderhoud van de velden, gas en licht en materialen zoals doelen, ballen en teamkleding van te 

betalen. Om het voetballen voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te houden, zijn de tarieven 

van GeuzenMiddenmeer relatief laag. Mede daarom zijn we afhankelijk van aanvullende 

inkomsten uit sponsoring. 

http://www.geumid.nl/lidmaatschap/verenigingswerk/
http://www.geumid.nl/fileadmin/docs/pdf/1617/Contributie-2016-2017.pdf
http://www.geumid.nl/fileadmin/docs/pdf/1617/Contributie-2016-2017.pdf
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GeuzenMiddenmeer heeft al jarenlang een hechte samenwerking met Voetbalshop, voorheen 

100% Voetbal en is onze vaste partner en leverancier van het officiële Hummel wedstrijdtenue. 

Voetbalshop.nl is ook onze hoofdsponsor van de jeugd, maar er is altijd behoefte aan meer 

verschillende sponsors. 

 

Als je zelf een bedrijf hebt en je eigen team of dat van je kind zou willen sponsoren, dan staat de 

club daar meer dan open voor. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor sponsoring langs de lijn, in 

de kantine of op de website. Kijk op de site voor de mogelijkheden.  

 

 

1.7 Club van 50 
De club van 50 is een groep club-supporters die jaarlijks €50 doneren om de club te steunen. Dit 

kan ook de opa van je kind zijn! Op het erebord in de kantine staan alle leden vermeld. Het is dus 

geen geheime club waar maar 50 mensen lid van zijn ;-). De afgelopen jaren hebben we, door de 

bijdrage van de club van 50, een aantal mooie zaken bij de club kunnen realiseren. Een aantal 

voorbeelden: de picknicktafels buiten, bijdrage voor de verbouwing van de kantine en het 

opknappen van de kleedkamers. 

 

 

1.8 Sixentoernooi  
Het jaarlijkse toernooi aan het einde van het voetbalseizoen spelen we bij GeuzenMiddenmeer 

het Sixentoernooi. Leden, betrokkenen, vrienden en familie spelen dan in teams van 6 tegen 

elkaar. Het is een familie- en vriendentoernooi met vier categorieën: 

1. Prestatie 

2. Recreatie (vanaf 16 jaar) 

3. Junioren (12 tot 16 jaar) 

4. Pupillen voor mixteams met vaders, moeders, opa’s, oma’s, buurmannen en jeugdspelers 

Op deze feestelijke dag worden ook alle teams die kampioen zijn geëerd in de 

kampioenenparade. 
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1.9 Copatoernooi 
Aan het einde van het seizoen, wanneer het heerlijk zomers weer is, spelen seniorenteams een 

interne competitie. Deze competitie wordt meestal op doordeweekse avonden in juni gespeeld 

met het ‘Copafestival’ op een zaterdag als finaledag. Er is een competitie voor mannen en een 

competitie voor vrouwen. De winnaar van de Copa GMM mag zich dus één jaar lang het beste 

team van GeuzenMiddenmeer noemen. 

 

1.10 project Nieuw Clubhuis  
We zijn bezig met onze droom, een nieuw clubhuis. Het huidige clubhuis is verouderd. In het 

coronajaar zijn we met een klein team begonnen met denken, dromen, leren en uitzoeken. Op 

de ALV in september 2021 zullen de eerste plannen gepresenteerd worden. Heb je verstand van 

bouwen of financieren, dan komen we heel graag me je in contact! 
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2. Jeugdvoetbal  
Voetbal voor kinderen is ingedeeld op leeftijd. Dit heeft de KNVB bepaald. Je kind speelt in een 

team dat heet ‘Onder 8’ of ‘Onder 9’, ‘Onder 10’, etc. En daarna een cijfer voor de 

teamaanduiding. Dus ‘O10-1’ of ‘O9-3’. 

  

Basisinformatie over jeugdvoetbal vind je in 2.10.  

 

 

2.1 Beleid jeugdvoetbal GeuzenMiddenmeer 
Het centrale uitgangspunten bij GeuzenMiddenmeer zijn “elke speler kan zich ontwikkelen naar 

vermogen” en “lekker draaiende teams, sociaal en sportief”. We willen dat elke speler zich met 

plezier en naar vermogen kan ontwikkelen. Daarnaast wil GeuzenMiddenmeer graag teams 

samenstellen die in sportief en sociaal opzicht goed in elkaar zitten en waarin individuele spelers 

de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen. Oftewel "lekker draaiende teams; sociaal en 

sportief". 

 

 

2.2 Teamindelingen, selectie- en breedteteams 
Er zijn bij onze club twee soorten teams, selectieteams en breedteteams. Selectieteams worden 

ingedeeld op sportieve kwaliteiten en ambitie, breedteteams meer op basis van persoonlijke 

(bijv. vriendschappelijke) voorkeuren.  

GeuzenMiddenmeer wil zoveel als mogelijk gelijkwaardige spelers bij elkaar in een team 

brengen, dit vanuit het idee dat we zo voor een ieder de kans vergroten op plezier door een 

sportief realistische uitdaging. Bij de teamsamenstelling van selectieteams speelt individuele 

kwaliteit en potentieel dus een belangrijke rol, bij de breedteteams houden we zoveel als 

mogelijk rekening met de wensen van de spelers en hun ouders. 

Van spelers in een selectieteam wordt verwacht dat ze twee keer per week komen trainen, een 

teamtraining en een techniektraining en altijd aanwezig zijn bij wedstrijden en toernooien. De 

breedteteams krijgen ook twee trainingen, maar de tweede training is facultatief. Hoofdtrainers 

zijn ook verantwoordelijk voor de oefenstof van breedteteams van dezelfde jaargang. 

De Meidenteams zijn allemaal breedteteams. 

Conform het KNVB-beleid worden breedteteams ingedeeld naar geboortejaar: spelers uit 

geboortejaar 2008 spelen in 2019/20 in de O12, spelers uit geboortejaar 2007 spelen in O11, etc.  

 

2.3 Trainingen 
De trainingen starten weer op na de zomervakantie op maandag 23 augustus 2021. De 

teamstartdagen zijn dan 28 en 29 augustus. De teams halen dan hun teamtas op en maken een 

teamfoto en spelen een eerste onderlinge wedstrijd.  

In de schoolvakanties zijn er geen reguliere trainingen, tenzij in overleg met de trainer anders 

wordt besloten. Kijk op de website voor het trainingsschema. 
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Ieder lid heeft de mogelijkheid om 2x per week training te krijgen. Selectiespelers zijn verplicht 

om 2x per week te trainen en worden getraind door KNVB-gekwalificeerde trainers. 

Breedteteams krijgen 1x per week techniektraining door een gekwalificeerde trainer en 1x per 

week een teamtrainer onder leiding van een ouder of een assistent-trainer (jeugdlid of stagiaire 

MBO-sport). Deze trainer krijgt theoretische en praktische hulp van de Hoofdtrainer of 

Veldcoördinator. Speciale keeperstraining is er op de dinsdag vanaf 17.00 uur onder leiding van 

keeperspecialist Inger of Martien. 

 

Tussen trainer en spelers gelden de volgende afspraken: 

● afspraak is afspraak 

● op tijd aanwezig 

● trainingskleding, scheenbeschermers en juist schoeisel 

● bij verhindering zelf afmelden met reden van verhindering bij je trainer 

● resultaatgericht samenwerken 

● training gemist – mogelijk niet in de basisopstelling 

● extra trainingen (keepers, herstel na blessures en / of techniektraining) 

● basisopstelling: kort voor de wedstrijd definitief 

● O7 speelt 4:4 

● O8, O9 en JO10 spelen 6:6 

● JO11 en JO12 spelen 8:8 

● de MO11 en MO12 spelen 8:8 

● MO13 teams kunnen 8:8 spelen of 11:11 

● vanaf JO13 wordt er 11:11 gespeeld 

● communicatie via Whatsapp-groep bij wijzigingen en/of bijzonderheden 

● communicatie via Whatsapp-groep bij wijzigingen en/of bijzonderheden 

● we gaan respectvol met elkaar om 

● we zijn geconcentreerd tijdens trainingen en wedstrijd 

● we luisteren naar de trainer/coach/leider 

 

2.4 Clubkleding 
Al onze teams spelen in clubtenue. Deze kleding, bestaande uit een broek en een shirt en kousen 

is te koop bij Voetbalshop op de Middenweg 261. Elke speler zorgt ook zelf voor 

scheenbeschermers en schoenen. Dit moeten voetbalschoenen zijn met noppen, geschikt voor 

kunstgras. Stalen opschroefnoppen zijn nergens toegestaan.  

 

GeuzenMiddenmeer leden ontvangen 10% ledenkorting op alle voetbalkleding- en accessoires. 
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2.5 Wedstrijden 
Kinderen trainen door de weeks en spelen op zaterdag- of zondagochtend wedstrijden. Tot en 

met O13 wordt er op zaterdag gespeeld. De breedteteams JO14 en JO15 kunnen op verzoek op 

zaterdag of zondag spelen. De selectieteams JO15-1 en 2, JO17-1 en 2, JO19 spelen op zondag. 

De ene week thuis op de club, de andere week uit. Meestal in Amsterdam, soms in de dorpen en 

steden er om heen. Bij thuiswedstrijden zorgt het team zelf voor de scheidsrechter.  

De club organiseert scheidsrechter-cursussen voor ouders die graag willen leren fluiten. 

Aanmelden kan bij ?? 

 

Bij thuiswedstrijden dienen spelers minimaal 45 minuten voor de wedstrijd aanwezig te zijn.  

Bij uitwedstrijden op het door de teamleider aangegeven tijdstip. Na de laatste training voor de 

wedstrijd geeft de teamleider per Whatsapp aan de ouders/ spelers door hoe laat en waar 

verzameld wordt voor de (uit)wedstrijd. 

 

Afgelastingen 

Velden kunnen van kunstgras of echt gras zijn. Soms is een veld te slecht of te gevaarlijk om te 

bespelen en wordt een wedstrijd afgelast. Deze wordt dan later in het seizoen ingehaald. De 

gemeente keurt de velden op zaterdag- en zondagochtend. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het 

zaterdagochtend droog is, maar dat het in de dag ervoor en de nacht erg veel geregend heeft. 

Onweer en bevroren grond zijn ook redenen waarom een wedstrijd kan worden afgelast. 

 

Het competitieseizoen  

De competitie loopt van september tot en met mei. De eerste loopt van september tot en met 

december en de tweede van januari tot en met mei. De KNVB doet dat om teams 

ontwikkelingsgericht te kunnen indelen in kortere tijdsblokken. 

Zie KNVB.nl - competities - amateurvoetbal - en dan pupillen of junioren of meiden en vrouwen. 

 

Eventueel kan een team een klasse hoger of een klasse lager worden ingedeeld. Dit moet bij de 

KNVB worden aangevraagd via het wedstrijdsecretariaat.  

Alle wedstrijden zijn op zaterdag of zondag. Incidenteel kan een (inhaal)wedstrijd ’s avonds 

worden gespeeld.  

 

Pauze-limonade 

Bij elke club krijgen de kinderen in de rust limonade van de thuisclub. Bij thuiswedstrijden halen 

de ouders dit in de kantine en geven het zowel aan de eigen als aan de bezoekende club. 

 

Penalties 

Na elke wedstrijd bij de teams van O8 en O9 worden er penalty's genomen. Dit is om elke speler 

nog een kans te geven te scoren, het telt niet mee voor de uitslag die doorgegeven worden aan 

de KNVB.  

 

http://knvb.nl/
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Na afloop 

Na afloop bedanken de spelers de scheidsrechter en de tegenstander door het geven van een 

hand. Het team gaat naar de kleedkamer. De coach bespreekt de wedstrijd na. 

 
 

Uitslagen en standen 

Na elke wedstrijd geeft de scheidsrechter de uitslag door aan het wedstrijdsecretariaat in de 

bestuurskamer en vult deze via de app Wedstrijdzaken in op de smartphone of Ipad.  

Voor alle teams is het een verplichting een Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) direct na de 

wedstrijd in te sturen. Doet men dat niet dan kan er vanuit de KNVB een boete en/of straf 

volgen. 

Bij de teams jonger dan de O11 publiceert de KNVB geen uitslagen en standen meer: 

uitgangspunt is dat het spelplezier voorop moet staan. Voor de ontwikkeling van de 

vaardigheden van alle spelers is de soms eenzijdige nadruk op winnen en scoren niet bevorderlijk 

is de filosofie. Wel is het verplicht de uitslagen door te geven: op basis van deze uitslagen 

kunnen de teams na afloop van elk kwartaal worden heringedeeld op basis van de uitslagen. 

Door teams zoveel mogelijk uit te laten komen tegen teams van vergelijkbare sterkte, is er meer 

uitdaging en ontwikkelen de jongens en meisjes zich beter. 

Per seizoen wordt dus één team kampioen. De stand is in te zien op de site van de club en op 

voetbal.nl op te zoeken. Je ziet dan bijvoorbeeld onderstaande tabel. 

 

Toelichting bij een stand: 

In dit voorbeeld staat GeuzenMiddenmeer 

2e.  

JO9-4 heeft 10 wedstrijden gespeeld.  

Gewonnen: 6 wedstrijden 

Gelijk gespeeld: 1 wedstrijd 

Verloren: 3 wedstrijd 

Punten: 19 (3 per gewonnen wedstrijd, 1 per 

gelijk gespeelde wedstrijd) 

Gemaakte doelpunten: 54 

Doelpunten tegen: 23 
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Punten in mindering: 0 (dit krijg je als je niet op komt dagen bij een wedstrijd) 

 

Kampioenenparade 

Als een team kampioen wordt, wordt dit team gehuldigd tijdens de kampioenenparade op het 

jaarlijkse jeugdtoernooi of op het Sixentoernooi in juni.  

 

 

2.6 De app voetbal.nl 
De app van voetbal.nl op je smartphone is heel handig voor het bekijken van het speelschema, 

standen, uitslagen etc. van je eigen (of andere) team. Je kunt je eigen team volgen, maar ook 

teams van vriendjes. Je kunt er echter geen standen in doorgeven: dat kun je als 

vrijwilliger/scheidsrechter, alleen via de app Wedstrijdzaken. 

 

 

2.7 Rol ouders 
Bij onze club dragen ouders ook hun steentje bij aan het functioneren van de vereniging. Er zijn 

vele taken die vervuld moeten worden, taken per team en teamoverstijgende taken.  

Onze vereniging staat erom bekend dat we dit goed hebben georganiseerd. 

  

 

Teamgebonden taken 

Elk team bij GeuzenMiddenmeer heeft ouders nodig die er voor zorgen dat het team draait. Dit 

is een coach, een teamleider, een scheidsrechter.  

Dit zijn in principe vaste mensen. De selectie- teams krijgen een trainer/coach toegewezen van 

de club, in andere teams nemen ouders de rol van coach en / of (hulp)trainer op zich.  

 

Daarnaast zijn er teamtaken die kunnen rouleren, zoals hulptrainer tijdens de trainingen, en op 

wedstrijddagen scheidsrechter, kantinedienst (af en toe) en bestuurskamerdienst (af en toe). 

Vanaf O13 (wanneer de ‘buitenspel-regel gaat gelden) is er ook een assistent- scheidsrechter 

(‘vlagger’) nodig. De coach coacht bij de wedstrijden en is soms ook (hulp)trainer tijdens de 

trainingen. De teamleider is de contactpersoon tussen club (Jaarcoordinator) en ouders.  

Van de teamleider krijg je als ouder te horen waar de volgende wedstrijd is, welke taken er te 

verdelen zijn en voor welke toernooien het team is ingeschreven. 

 

Hieronder een beschrijving van alle teamgebonden taken, taken die dus in elk team voorkomen 

en uitgevoerd moeten worden.  

 

Coach (1 per team):  

De coach heeft de volgende taken: 

● Hij of zij is aanspreekpunt voor afmeldingen van spelers voor een wedstrijd, 
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● Vult samen met de Teamleider (zie onder) het digitaal wedstrijdformulier in (=app 

Wedstrijdzaken), 

● Is tijdens thuiswedstrijden mede gastheer/gastvrouw namens de vereniging voor het 

bezoekende team, 

● Is verantwoordelijk voor de opstelling en het wisselen van spelers tijdens een wedstrijd  

● Geeft voor, tijdens en na de wedstrijd voetbaltechnische aanwijzingen zodat iedere 

speler zich naar vermogen ontwikkelt, 

● Kiest een tactiek waarmee het team een zo goed mogelijk wedstrijdresultaat kan 

behalen, 

● Ziet voor, tijdens en na de wedstrijd toe op naleving van de regels van sportiviteit en 

respect, 

● Zorgt samen met de Teamleider en Assistent-trainer(s) voor een goede teamspirit bij de 

spelers in zijn/haar team, 

● Stelt, samen met de (hulp)trainer en iemand van de Technische Commissie, van iedere 

speler een evaluatie op: wat is het huidige niveau, wat is de potentie, hoe heeft het kind 

zich ontwikkeld? 

 

(Hulp)trainer (liefst 2 per team) 

De hulptrainer heeft de volgende taken: 

● Verzorgt, eventueel samen met, of afgewisseld door de coach, de teamtrainingen; 

● Is aanspreekpunt voor afmeldingen door spelers voor een training; 

● Bereidt de training voor (trainingsvormen en veldopzet) in overleg met de coach, het 

Hoofd jeugdopleiding en het Technisch Hart van Onder- of Bovenbouw; 

● Zorgt tijdens de training dat de spelers gemotiveerd en goed de trainingsvormen 

uitvoeren; 

● Ziet voor, tijdens en na de training toe op naleving van de regels van sportiviteit en 

respect; 

● Is verantwoordelijk voor het tijdens zijn/haar training gebruikte materiaal (in overleg met 

het HJO of de TC pupillenteams); 

● Houdt van iedere training een kort logboekje bij met; absentielijst, gehanteerde 

trainingsvorm, eventueel. bijzonderheden per speler; 

● Stelt, samen met de coach en iemand van de Technische Commissie, van iedere speler 

een evaluatie op: wat is het huidige niveau, wat is de potentie, hoe heeft het kind zich 

ontwikkeld? 

 

Teamleider (1 per team) 

De teamleider heeft de volgende taken: 

● Is gedurende het seizoen het eerste aanspreekpunt voor en naar ouders en spelers op 

alle niet-voetbaltechnische zaken rond een team,  

● Schrijft het team in voor toernooien, inschrijvingen verenigingswerk, initiatieven om als 

team iets aan teambuilding te doen, 
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● Zorgt dat het vervoer bij uitwedstrijden goed loopt, 

● Is samen met de Coach verantwoordelijk invullen van het digitale wedstrijdformulier, 

● Is tijdens thuiswedstrijden mede-gastheer of -gastvrouw namens de vereniging voor het 

bezoekende team, 

● Ziet toe op naleving van de regels van sportiviteit en respect bij spelers en ouders, 

● Inventariseert wensen, voorkeuren en plannen van spelers ten behoeve van de 

teamindeling voor een komend seizoen (jaarlijks rond februari), 

● Adviseert de jarencoördinator wat betreft de samenstelling van de teams voor het 

nieuwe seizoen (jaarlijks medio mei), 

● Is degene die namens het team met de jarencoördinator overlegt indien er tussentijdse 

wensen of noodzaken zijn voor veranderingen in het team, 

● Zorgt voor aanvragen snipperdag (1 x per seizoen) of voor verschuiven van de wedstrijd 

in overleg met de tegenstander (beide uiterlijk 10 dagen voor de wedstrijddatum) en 

onderhoudt daarover contact met de wedstrijdsecretaris jeugd. 

 

Verzorger: deze taken kunnen ook onder meerdere mensen worden verdeeld 

De verzorger heeft de volgende taken: 

● Beheert namens het team de teamtas met de ballen en andere materialen; neemt deze 

mee van en naar de wedstrijden, levert deze aan het eind van het seizoen in,  

● Zorgt dat er tijdens de rust van wedstrijden tijdig limonade voor de spelers is en verdeeld 

wordt, 

● Gaat tijdens een wedstrijd het veld in om een speler te verzorgen als die geblesseerd is  

● Bij voorkeur in het bezit van een EHBO, sportmassage of fysiotherapie diploma; ook 

bereid om evt. tijdens toernooien ingeroosterd te worden op de verzorgingspost. 

 

Scheidsrechter 

Uitgangspunt is dat de teams zelf een spelbegeleider of scheidsrechter leveren om de wedstrijd 

in goede banen te leiden. GeuzenMiddenmeer verzorgt trainingen en opleidingen om de 

vrijwilligers verder te helpen en de kwaliteit van de arbitrage te verbeteren. 

Om zoveel mogelijk gediplomeerde scheidsrechters te krijgen, worden bij voldoende animo 

cursussen georganiseerd voor : Pupillenscheidsrechters en Verenigingscheidsrechters.  

Naast één of meer avonden les in de kantine en op het veld, word je beoordeeld door een 

ervaren scheidsrechter bij het fluiten van een paar wedstrijden. Als je alle onderdelen volgt, krijg 

je ook een officieel KNVB diploma.  

Ook organiseert GeuzenMiddenmeer regelmatig een avond voor assistent-scheidsrechters 

(grensrechters, die zijn verplicht bij spelen op groot veld vanaf (onder O-13, voormalig D). 

 

Kantinedienst en bestuurskamerdienst 

Elk team wordt een paar keer per jaar ingedeeld voor een dienst in de bestuurskamer of in de 

kantine. Altijd op een thuisspeeldag. Ter plekke krijg je uitleg.  
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Teamoverstijgende taken 

Naast de teamgebonden taken zijn er taken die voor de club in het algemeen moeten worden 

uitgevoerd, om de boel draaiende te houden. Het bestuur en de commissies coördineren deze 

taken.  

 

De club kent de volgende verenigingstaken: 

 

Jaarcoördinator 

Een jaarcoördinator voor spelers van een bepaald geboortejaar fungeert hij/ zij als schakel 

tussen teams (meestal via de teamleider) en het jeugdbestuur, technische commissie, etc. Door 

het hele jaar zijn zij het eerste aanspreekpunt voor (teamleiders van) ‘hun’ teams. Maar de 

belangrijkste rol ligt in het samenstellen van de breedteteams voor het volgende seizoen voor 

hun twee Onder-... categorieën. Ook zijn zij verantwoordelijk voor het informeren en op weg 

helpen binnen de club van (ouders van) nieuwe jeugdspelers.  

 

geboortejaar Naam email 2020-2021 2021-2022 

2004-2005 vacature  JO16-17 JO17-JO18-
JO19 

2006-2007 vacature  JO14-JO15 JO15 

2008 Diederik 
Nomden 

diederiknomden@gmail.com 
 

JO13 JO14 

2009-2010 Martijn de Waal Gmjongens2010@gmail.com 
 

JO11 JO12-JO13 

2011 vacature  JO10 JO11 

2012 Gladwyn 
Veugelink 
Wouter Crooy 

gladwyn@divamsterdam.com 
wouter.crooy@gmail.com 
 

JO9 JO10 

2013 Esther Vogel emailvanesther@gmail.com 
 

JO8 JO9 

2014 Wietske 
Meijerink 

Wietskemeijerink10@gmail.com 
 

 JO8 

2015-2016 Charissa van 
Bakel 

Cvanbakel18@gmail.com 
 

 JO6-7 

meiden vacature    
 

Hier vind je teamindeling en de jaarcoördinatoren 

 

Commissies 

Geen club kan zonder commissies, ook GeuzenMiddenmeer kent er vele, waaronder technische 

commissie, toernooicommissie, sponsorcommissie, participatiecommissie, evenementen- 

mailto:diederiknomden@gmail.com
mailto:Gmjongens2010@gmail.com
mailto:gladwyn@divamsterdam.com
mailto:wouter.crooy@gmail.com
mailto:emailvanesther@gmail.com
mailto:Wietskemeijerink10@gmail.com
mailto:Cvanbakel18@gmail.com
https://www.geuzenmiddenmeer.nl/915/teamindeling-jeugd/
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commissie, communicatiecommissie, kantinecommissie, accommodatiecommissie, 

scheidsrechtercommissie en de redactie voor website en social media.  

Diverse commissies kunnen nieuwe leden gebruiken. Een leuke manier om de club van je kind 

beter te leren kennen en de club te helpen goed te functioneren! 

 

Daarnaast is er een vertrouwenspersoon waarmee contact kan worden opgenomen in geval er 

vragen zijn of problemen rond grensoverschrijdend gedrag binnen de voetbalclub.  

 

Op de site lees je meer over de commissies: https://geuzenmiddenmeer.nl/556/jeugd/ 

 

2.8 Toernooien 
Toernooien zijn evenementen die een club organiseert. Alle eigen teams van een bepaalde 

leeftijd doen altijd mee en spelen op die dag meerdere wedstrijden tegen bekende en 

onbekende gastteams. Sommige clubs organiseren er nog extra entertainment om heen, zoals 

voetbalspelletjes of een loterij om de clubkas te spekken. Er worden vaak mooie bekers en 

vaantjes uitgereikt, dat vinden de kinderen erg leuk. Elke club wil graag voldoende teams om hun 

toernooi een succes te laten zijn. Onze teams doen meestal mee aan twee tot drie toernooien, 

naast het eigen thuistoernooi. GeuzenMiddenmeer organiseert haar toernooien in mei en juni. 

Ze zijn altijd erg leuk en er zijn altijd handjes nodig in de voorbereiding en op de dag zelf. 

 

KNVB Bekertoernooi  

Aan het begin van het seizoen zijn er nog geen wedstrijden. De jeugdteams worden dan 

ingeschreven voor de bekercompetitie van de KNVB die op 4 september 2021 begint. Dit is een 

competitie met de opzet van een toernooi, dat wil zeggen eerst wedstrijden in een poule en 

daarna de regel “wie wint gaat door, wie verliest is klaar”. Bij inschrijven voor de beker is men 

verplicht de wedstrijden te spelen. Dus goed overwegen alvorens in te schrijven.  

Bij niet spelen volgt een boete. 

 

 

2.9 Evenementen op de club 
Op GeuzenMiddenmeer worden regelmatig in schoolvakanties voetbaldagen georganiseerd door 

met een evenementenbureau Clubvoetbaldagen. Leuk voor leden en hun vriendjes en 

vriendinnetjes. De hele dag voetballen, spelletjes doen en techniek verbeteren. 

Kijk hier voor meer informatie over zulke evenementen: 

https://www.clubvoetbaldagen.nl/voetbaldagen-geuzenmiddenmeer/ 

 

 

2.10 Voetbalschool 
Op zondagochtend is Ronald Appelboom van RM Soccer Academy actief op onze velden.  

 

https://www.geuzenmiddenmeer.nl/908/vertrouwenspersoon/
https://geuzenmiddenmeer.nl/556/jeugd/
https://www.clubvoetbaldagen.nl/voetbaldagen-geuzenmiddenmeer/
https://rmsocceracademy.nl/#overons
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2.11 Basisinformatie jeugdvoetbal 
  

Leeftijd en team 

De jongsten (O7 en O6) noemden we mini’s. Deze teams spelen nog geen echte wedstrijden, 

alleen onderling. Is een speler 7 jaar of ouder, dan komt ie in een team en begint de competitie! 

  

Tot 2016 hoorden twee geboortejaren bij een letter. F voor de jongste, A voor de 17 en 18-

jarigen. Sinds 2016 zijn de teams per enkel geboortejaar samengesteld en heten de teams 

Onder-8 (O8), Onder-9 (O9), etc. Bij elke leeftijd hoort een teamgrootte, een speelduur en een 

aantal regels.  

  

Vanaf het seizoen 2017 - 2018 voetballen de kinderen O8, O9 en O10 jaar in een vernieuwde 

opzet op een kwart voetbalveld, wedstrijden van 6 tegen 6. Spelen op een kleiner veld sluit beter 

aan op de belevingswereld van kinderen van deze leeftijd. Dit heet het Plan Van Basten. 

Concreet betekent dit: 

Teams van O8, O9 en O10 spelen 6 tegen 6 

● Het veld is een kwart van een heel voetbalveld in plaats van een helft 

● De grootte van het doel blijft een pupillendoel 

● Er is een (wisselende) keeper 

● Speelduur 2 x 20 minuten O8 en O9. O10 speelt 2x 25 minuten met time outs halverwege 

de speelhelften van 2 min. 

● Scheidsrechter: spelbegeleider die buiten het veld loopt 

● Strafschop: 7 meter (wordt alleen gegeven als duidelijke scoringskans wordt ontnomen) 

 

Teams van O11 en O12 spelen 8 tegen 8 

● Het veld is een half voetbalveld van zijlijn naar zijlijn op het grote veld 

● De grootte van het doel blijft een pupillendoel 

● Er is een keeper 

● Speelduur 2 x 30 minuten met time outs halverwege de speelhelften van 2 min. 

● Scheidsrechter: loopt door het veld en fluit indien noodzakelijk 

● Strafschop: 9 meter (wordt alleen gegeven als duidelijke scoringskans wordt ontnomen) 

 

Spelregels 

Voor de spelregels knvb.nl en dan Assist - scheidsrechters - Spelregels - spelregeldocumenten 

 

Speelniveau en klassen 

Binnen een categorie heb je klassen. Klassen zijn niveau’s waarop de teams in de competitie zijn 

ingedeeld. Je kind kan dus in het team O9-2 zitten en in de 4e klasse spelen. 

  

http://knvb.nl/
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Er zijn vele klassen bij de KNVB, de 7e tot en met 1e klasse (dit heet categorie B) en daarboven 

nog de hoofdklasse en derde divisie tot en met de eredivisie. Voor meer informatie daarover kun 

je kijken op de site van de KNVB. 

 

Indeling van teams 

Een club heeft een technisch beleid, uitgevoerd door de technische commissie (TC). Dit gaat over 

voetbaltechnische zaken, niet over de klussen in het clubhuis ca. Leden van het Technisch Hart 

bepalen samen met de Hoofdtrainers en jarencoördinatoren op welk niveau de teams spelen en 

maakt, met input van coaches en trainers, de teamindeling. Deze indeling wordt half mei 

bekendgemaakt en is dan te lezen op de website. 

  

Meer info over 11:11 spelregels 

Als je meer wilt weten van de officiële spelregels (die verschillen per leeftijdscategorie, groot- of 

klein speelveld en hoe je speelt in de competitie) dan kun je de regels vinden bij www.voetbal.nl 

onder scheidsrechters, daarna spelregels. Daar vind je in begrijpelijk Nederlands een uitleg van 

de spelregels, een top 22 van spelsituaties en kun je zelf ook een voetbalspelregeltest doen. Wil 

de precieze spelregels weten, dan kun je ook de officiële spelregels downloaden. 

  

Spelregelbewijs 

Vanaf het tweedejaars B-niveau (O17) moeten spelers ook een spelregelbewijs halen, voordat ze 

mogen voetballen. De gedachte daarachter: een spelregelbewijs voor alle jeugdspelers in 

Nederland; het maakt voetballers van jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft hen meer 

inzicht in – én begrip voor – beslissingen van de scheidsrechter. Het kennen van de regels zorgt 

voor een sportiever spel, waarbij het juist toepassen van de regels er ook nog eens voor zorgt 

dat je als team meer kans maakt om te winnen. 

 

Tot slot 

 

Wij willen een inclusieve vereniging zijn, net zoals onze leden zijn. Racisme krijgt bij ons geen 

kans. Iedereen kan bij ons sporten. Dat moet ook, dat kan ook en dat blijft ook zo. Juist dat is de 

kracht van GeuzenMiddenmeer als vereniging. 

 

Het afgelopen jaar heeft aangetoond dat we als vereniging kwetsbaar zijn en daarom gaan we 

een aantal maatregelen nemen om dit te voorkomen. GeuzenMiddenmeer wil een leuke, veilige 

en gezonde sportomgeving bieden voor al haar leden en gasten. Zie of hoor je iets wat hiermee 

in tegenspraak is, enige vorm van uitsluiting, racisme of discriminatie, meld dit dan a.u.b. meteen 

bij het bestuur.  

 

 

We wensen iedereen een sportief en gezellig voetbalseizoen toe! 

 

http://www.voetbal.nl/
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En, wat doe jij voor de club? 

 

Vele handen maken licht werk en 

 

 we maken graag gebruik van jouw ervaring,  

 

jouw kennis en jouw contacten! 

 

Ga naar de site voor de actuele vacatures  

 

of meld je talent bij participatie@geumid.nl 

 


