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Jeugdinformatie 
Welkom bij Kampong! In dit boekje vind je allerlei wetenswaardigheden over het voetballen bij SV 
Kampong.  

Heb je een vraag, dan is dit boekje de eerste wegwijzer naar het antwoord. Meer informatie is 
ook te vinden in ‘technische beleidsplannen van Kampong’. Kom je er niet uit, benader dan de 
leider, trainer of coach van je team of de leeftijdscoördinator van jouw jaar. 
Namen vind je op de website van Kampong Voetbal via deze link: https://www.kampongvoetbal.nl/
clubinfo/commissies/jeugdcommissie/ 
Of kijk op www.kampongvoetbal.nl onder clubinfo bij commissies.  

Wij wensen je veel lees- en vooral voetbalplezier!  
Namens de Jeugdcommissie 
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1. De  geschiedenis  van  Kampong 

SV Kampong toen 
Op 29 september 1902 is de Utrechtse Voetbal- en Cricketvereniging Kampong opgericht. De 
voetbalafdeling behoort daarmee tot de oudste verenigingen van Nederland. 

Kampong betekent zoveel als omheind erf, of inlands dorp. De oprichters kwamen namelijk 
allemaal uit dezelfde omheinde Utrechtse wijk die werd gevormd door drie straten: Admiraal van 
Gent-, Van Speijk- en M.H. Trompstraat. In die tijd woonden er in die buurt veel mensen die uit 
Nederlands-Indië teruggekomen waren, vandaar dat er gekozen is voor een Indische naam. 

In 1935 werd de hockeyafdeling opgericht, gevolgd door een squashafdeling in 1976, een 
tennisafdeling in 1978 en sinds 1986 is er ook de mogelijkheid om jeu de boules te spelen. In 1936 
is de vereniging verhuisd van de velden van Welgelegen naar de huidige plaats aan de Laan van 
Maarschalkerweerd. 

SV Kampong nu 
De Sport Vereniging (SV) Kampong is een grote club die aan verschillende sporten onderdak 
biedt. Sinds 2003 is Kampong een federatie van zes zelfstandige sportverenigingen. SV Kampong 
Voetbal is een van die verenigingen. 

SV Kampong Voetbal 
SV Kampong Voetbal telt ongeveer 2200 leden waarvan ruim 1000 jeugdleden, verspreid over 120 
jeugdteams. Rond de 100 breedte- (waaronder meiden) en selectieteams, die allen deelnemen 
aan de competitie van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB). Daarnaast zijn er 20 
teams met Benjamin spelers (jonger dan 7) die alleen trainen en onderling wedstrijden spelen. Het 
eerste team van Kampong speelt in District West 1. Ook de jeugdteams zijn ingedeeld in dit 
district. Elke competitiezaterdag en -zondag wordt thuis of uit een wedstrijd gespeeld tegen één 
ander team uit dit district. 
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2. Betrokken ouders, de basis van Kampong Jeugdvoetbal  

Om kinderen te laten voetballen en ontwikkelen is een actieve bijdrage van ouders noodzakelijk. 
Het idee is dat iedereen een steentje bijdraagt. Heel simpel gezegd; zonder betrokken en actieve 
ouders en spelers, is er geen jeugdvoetbal, zij vormen de basis van het jeugdkader; de vrijwilligers. 

Jeugdkader allen actieve en betrokken ouders 
Vrijwel alle trainers, coaches, scheidsrechters, Leeftijd Coördinatoren, Technisch Coördinatoren, 
leiders, bestuursleden zijn actieve en betrokken Kampong ouders en spelers. Slechts een aantal 
trainers en coaches (voornamelijk van selectieteams) zijn niet de ouders van de jeugdspeler uit het 
betreffende team. Deze trainers en coaches zijn veelal oudere opgeleide jeugdspelers. Ook zij zijn 
vrijwilligers, zij krijgen een kleine vrijwilligersvergoeding voor hun inzet. 

Jouw hulp als vrijwilliger 
Kampong is met dank aan de inzet en betrokkenheid van spelers en hun ouders een gezellige en 
levendige club! We willen dat graag zo houden en versterken. Kampong kan jouw hulp en 
expertise goed gebruiken. We doen het samen en voor de meeste vrijwilligerstaken is ervaring met 
voetbal niet eens nodig. 

Ouder als trainer of coach 
Vanaf de Benjamins trainen en coachen ouders de teams. Zij worden daarvoor opgeleid en 
begeleid door de Technische Jeugd Commissie.  

Ouder als teamleider of organisator 
Niet elke ouder zal bekend zijn met voetbaltechnische aspecten, of structureel training willen 
geven. De rol van leider is net zo cruciaal. Als leider regel je alle reilen en zeilen rondom het team: 
afspraken onderling, de communicatie met tegenstanders en de club, teametentjes en rij- en 
vlaggendiensten.  

Incidentele ouderparticipatie  
Daarnaast doet Kampong incidenteel een beroep op ouders van de teams voor bemanning van 
wedstrijdsecretariaat, organisatie van toernooien en als spelbegeleider.  

Elk team draait een of twee diensten per jaar in de wedstrijdkamer. Per dienst zijn meestal 2 
ouders nodig. Ook het fluiten van wedstrijden wordt op teamniveau opgepakt, daarvoor organiseert 
Kampong spelregelavonden, zodat zij zelfverzekerd de wedstrijd kunnen leiden. 

Jeugdspelers als vrijwilliger 
Al vroeg draagt ook de jeugd een steentje bij als vrijwilliger. De onder twaalf (O12) spelers 
begeleiden de Benjamins als hoofdcoach tijdens de interne wedstrijden, de zogenaamde 
Champions League. De jeugd vanaf O13 oefent al met het begeleiden van wedstrijden in het 
programma Jeugd-fluit-jeugd. En de oudere jeugd traint en coacht zoals eerder aangegeven 
jongere teams tijdens o.a. circuit en Kampong voetbaldagen.  

Helpen als vrijwilliger? 
Wil je ook bijdragen aan het ontwikkelen en voetbal van onze jeugdspelers?! Je kan je direct 
aanmelden als trainer, coach of leider van een team bij je Leeftijd Coordinator.  

Voor overige vrijwilligerstaken en functies kun je de website van Kampong raadplegen. Heb je een 
idee, een vraag of wil je je aanmelden? Laat het ons weten door te mailen naar 
vrijwilligers@kampongvoeltbal.nl 
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3. Met wie heb je te maken 

Als lid van Kampong Voetbal heb je het meeste contact met je trainer, coach en de leider van je 
team. Met je trainer, coach en leider kun je alles bespreken en regelen. Zij weten de weg op 
Kampong. Kort door de bocht zijn de coach en trainer verantwoordelijk voor alles binnen de lijnen. 
De leider is verantwoordelijk en communiceert over alles buiten de lijnen.  

De coach 
De coach is altijd aanwezig bij de wedstrijden. De coach heeft de volgende taken: 
• voor elke wedstrijd de opstelling maken; 
• tijdens de wedstrijd de wissels bepalen; 
• tijdens het spelen instructies geven aan de teamleden zodat zij hun taken in het veld goed 

kunnen uitvoeren; 
• contact houden met de trainer om wedstrijden na te bespreken en punten voor verbetering 

aan te geven. 

De belangrijkste taak van de coach ervoor te zorgen dat het team elke keer weer met plezier 
samen een wedstrijd voetbal gaat spelen. De coach luistert dus ook goed naar wat de spelers 
willen en volgt wat zij kunnen presteren. Het technisch beleid van Kampong schrijft voor dat alle 
spelers van positie rouleren bij alle pupillenteams tot en met Onder11 (011). 
De spelers hebben dus geen vaste posities. Kampong wil graag dat voetballers zich zo breed 
mogelijk ontwikkelen. Uitgangspunt is ook dat alle spelers gelijke speeltijd hebben behalve in de 
topteams vanaf O14. 

De trainer 
Elk team traint minimaal één maal per week. Vanaf de O9–jeugd trainen de selectieteams 
tweemaal per week en de breedte-teams hebben een optionele tweede gemixte training samen 
met andere teams van hun lichting.  

Alle trainingen zijn verplicht. Als je niet kunt meldt je je af. De trainer bepaalt hoe je dat doet. 
Trainers zijn vrijwilligers. Behandel ze met respect, want zij zorgen er samen met jou voor dat je zo 
goed mogelijk leert voetballen. 

De leider 
De leider is de schakel voor de communicatie tussen de club en de spelers/ouders/begeleiders. 
De leider regelt alle niet-voetbaltechnische zaken voor het team.  
De leider heeft bijvoorbeeld de volgende taken:


• zorgen dat de leden van het team weten wanneer de wedstrijden plaatsvinden;

• verzorgt de communicatie met de tegenstander;

• regelt het vervoer voor uitwedstrijden;

• (vanaf O12-jeugd) de digitale wedstrijdformulieren invullen.

• regelt de spelleider en (vanaf O13) de vlagger en scheidsrechter 

• stimuleert de inzet van ouders en teamleden als vrijwilliger voor team en clubtaken. 


De leider is ook de schakel tussen het team (spelers en ouders) en de leiders van de andere 
teams uit dezelfde lichting en de leeftijdscoördinator. Hij/zij heeft veel contact met de spelers/
speelsters en met de ouders / begeleiders, zowel vóór als na de wedstrijd. Per telefoon, 
groepsWhatsApp of per e-mail krijgt iedereen van de leider regelmatig informatie.

Het is leuk als een leider een paar keer per seizoen buiten de wedstrijden iets organiseert voor het 
team. Dat draagt bij aan een goede teamsfeer en plezier in het voetbalspel.
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De leeftijdscoördinator 
Kampong Voetbal heeft per geboortejaar een vaste leeftijdscoördinator. Deze coördinator is voor 
de leiders van de lichting het aanspreekpunt voor alle vragen over de wijze waarop Kampong het 
voetbal regelt. De leeftijd cooördinator zorgt voor de teamindeling van de breedteteams, beheert 
daarvoor de wachtlijst. 

Op de website van Kampong Voetbal vind je de naam van de coördinator van iedere 
leeftijdscategorie onder Clubinfo/jeugdcommissie. 


Kortom, spelers en ouders communiceren met de leider, de leider communiceert met de 
leeftijdscoördinator en deze communiceert met de Jeugd- commissie. De voorzitter van de 
Jeugdcommissie is tot slot vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van Kampong Voetbal.
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4. Hoe word je door Kampong geïnformeerd 

Behalve van je coach, je trainer, je leider krijg je ook op verschillende manieren informatie van 
Kampong. 

Website 
Op kampongvoetbal.nl vind je informatie over het voetballen bij Kampong. Op de openingspagina 
vind je afgelastingen, het wedstrijdprogramma, nieuwtjes, bijvoorbeeld over de start van het 
seizoen of de uitnodiging van de Algemene Ledenvergadering (ALV).  

Wedstrijdschema website  
Waar je elke week speelt, hoe laat en tegen wie staat twee weken voorafgaand aan de 
wedstrijddag op de site. 
Voor deze informatie is op de website een aparte sectie ingericht per leeftijdsgroep: de 
wedstrijden. Dus ga naar kampongvoetbal.nl, kies Wedstrijden, dan Programma en dan de 
leeftijdsgroep Junioren (O14 t/m O19) of Pupillen (O8 t/m O13). 
Op de donderdag voor de wedstrijddag wordt deze informatie aangevuld: op welk veld je speelt en 
of er een scheidsrechter is aangewezen. 

App Voetbal.nl 
Het wedstrijdschema is ook te vinden op Voetbal.nl die wordt beheerd door de KNVB. Je kunt de 
app op je smartphone downloaden en kunt dan, nadat je een team hebt geselecteerd, alle 
informatie over het programma, de stand en de uitslagen eenvoudig terugvinden. 

Een bijdrage leveren aan de website 
Kampong ontvangt graag content voor de website. Neem contact op met de redactie als je 
informatie hebt die voor Kampongleden interessant is. Je kan de redactie mailen via: 
communicatie@kampongvoetbal.nl 
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5. In welk team speel je 

Benjamins 
September in het jaar dat je 4 jaar wordt kun je bij Kampong beginnen met voetbal. Je speelt dan 
bij de Benjamins. Spelenderwijs brengen trainers (vaders/moeders) je zaterdagochtend de 
voetbaltechnieken bij. De oudste Benjamins gaan halverwege het seizoen een onderlinge 
competitie 4-tegen-4 spelen om te wennen aan competitievoetbal. 

Pupillen: O8 t/m O12 teams 
Voetballers vanaf ongeveer 7 jaar spelen op zaterdag of zondag mee in de competitie. Een team 
bestaat uit 8 tot 10 kinderen. De O(onder)8, O9 en O10 teams spelen 6 tegen 6 op een kwart veld. 
O11 en O12 spelen 8- tegen-8 op een half veld. Vanaf de O11 publiceert de KNVB ook de 
uitslagen en ranglijsten van de competitie. Vanaf O13 spelen teams 11-tegen-11 op een heel veld. 

Bij Kampong Voetbal zijn plezier en ontwikkeling de voornaamste pijlers van het Jeugd Technisch 
Beleidsplan. Daarom vindt de samenstelling van de jongste jeugd teams (Benjamins en O8) zoveel 
mogelijk plaats op basis van leeftijd en sociale overwegingen, dus samen met vriendjes of 
vriendinnetjes in een team. Je kan voorkeur opgeven bij de indeling maar of dat gehonoreerd kan 
worden hangt van meerdere dingen af. Bij de plaatsing van nieuwe spelers wordt gekeken er al 
een broertje of zusje voetbalt bij Kampong en of de ouder structureel als vrijwilliger, leider, coach 
of trainer wil bijdragen.  

Vanaf O9 wordt er voor het eerst echt geselecteerd op basis van het spelniveau onder leiding van 
de Jeugd Technische Commissie (hierna: de JTC). Alle spelers worden gedurende het hele 
seizoen gevolgd en er worden vanaf november tot mei momenten gecreëerd tijdens trainingen 
waar de spelers op een informele manier worden bekeken.

Voor de selectieteams vindt de indeling plaats door de hoofdtrainer, in samenspraak met de 
Technisch Jeugd Coördinator. De input van de trainers/coaches van de teams wordt hierin 
meegenomen. De niet-selectie teams (ook wel breedteteams genoemd) worden ingedeeld door 
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de leeftijdscoördinator, in overleg met de hoofdtrainer en de trainers van de betrokken teams. Bij 
de indeling voor de breedteteams geven sociale overwegingen de doorslag.


O8 t/m O12 teams vormen tezamen de pupillen afdeling van Kampong Voetbal, ook wel 
onderbouw genoemd. 


Junioren: O13 t/m O19 teams 
De O13 t/m O19 teams vormen tezamen de Junioren afdeling van Kampong Voetbal, 
onderverdeeld in middenbouw (O13-O15) en bovenbouw (O16-O19). 
De selectie van spelers staat onder leiding van de JTC en HJO. Die beslist via het selectieproces 
over de indeling van de teams. Net als bij de pupil- len teams bepaalt de leeftijdscoördinator, in 
overleg met de hoofdtrainer en de trainers van de betrokken teams de indeling voor de 
breedteteams. 

Na de O19 ga je over naar de senioren. Individuele of kleine groepjes juni- oren die niet voor de 
senioren selectie gaan, kunnen contact opnemen met de voorzitter van de seniorencommissie, 
deze zoekt dan een geschikt senioren team voor deze spelers. 
Doorstromende junioren kunnen ook als compleet team in een senioren- competitie starten. 
Aangezien de seniorenteams behoorlijk vol zitten, heeft dit zeker de voorkeur. 

Meiden voetbal bij Kampong 
Jaar in jaar uit voetballen meer meiden bij Kampong. In een paar jaar tijd zijn we gegroeid naar 11 
meiden teams. Meiden spelen bij Kampong gemengd tot O9, daarna kunnen meiden kiezen voor 
een gemengd team of een meidenteam.  

Selectiebeleid 
Uitgebreide informatie over het selectiebeleid is te verkrijgen bij de Leeftijd Coördinator en de 
Technisch coördinator van elke leeftijdsgroep. 

“Voor vragen over de teamindeling kun je altijd terecht bij de leeftijdscoördinator.” 

Uitzonderingen op teamindeling 
In principe mag er niet afgeweken worden van de leeftijdscategorieën. In uitzonderlijke gevallen 
kan dispensatie worden aangevraagd, zowel naar boven als naar beneden. 

Pagina  12



6. Wat heb je nodig als je gaat voetballen 

Kleding en schoenen 
De basisuitrusting van een voetballer bestaat natuurlijk uit een paar voetbalschoenen, een wit 
broekje, blauwe voetbalsokken en een blauw Kampongshirt met logo.  
 
Kledingplan 
Het voetbalshirt ontvang je via het kledingplan. Dit houdt in dat voor je voor een relatief laag 
bedrag (€ 10,- per jaar) een wedstrijdshirt in bruikleen krijgt van de club. Je dient dit shirt te dragen 
tijdens wedstrijden. Je kunt dit shirt ruilen als het niet meer past. Je dient het in te leveren als je je 
lidmaatschap opzegt. Bij verlies of beschadiging door onjuist gebruik dien je zelf een nieuw shirt 
aan te schaffen. Elke 3 jaar zal er door Kampong Voetbal een nieuwe set shirts worden 
aangeschaft. 

Overige uitrusting 
Andere attributen zoals broekjes, kousen maar ook bv. schoenen, ballen en tassen kun je met een 
korting bij Voetbalshop aanschaffen, voetbalshop.nl. In stadion de Galgenwaard, om de hoek bij 
Kampong zit ook een winkel. Makkelijk als je schoenen en kleding wil passen! 
Omdat er veel getraind en gespeeld wordt op kunstgras kan het raadzaam zijn hiervoor ook een 
paar kunstgrasschoenen aan te schaffen. Op het kunstgras mag ook gespeeld worden op 
voetbalschoenen met noppen. Er zijn ook voetbalschoenen die voor beide ondergronden geschikt 
zijn. 

  
Leden van Kampong krijgen 15% korting bij Voetbalshop.nl. 

Bescherming 
De KNVB heeft scheenbeschermers verplicht gesteld. Zonder scheenbeschermers mag je 
wedstrijden dus niet spelen! Kampong wil ook dat je ze bij de training draagt.  
De scheenbeschermers zijn niet alleen nodig om bij contact met de tegenstander blessures te 
voorkomen maar, vooral bij de jongste spelers, ook voor het contact met de bal. 

Keepers 
Een keeper draagt een shirt waarvan de kleur afwijkt van zowel zijn eigen partij als van de 
tegenpartij. Ook een paar keeperhandschoenen is nodig om grip te hebben op de bal. 
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Sponsoring 
Het speciaal voor Kampong Voetbal ontworpen shirt wordt mede mogelijk gemaakt door onze 
kledingsponsor Voetbalshop.nl en is naast het Rabobank logo ook voorzien van hun logo. Dit 
houdt in dat er geen ruimte meer is voor eigen teamsponsoren op het shirt, behalve op het uitshirt. 
Meer informatie over het zelf (laten) bedrukken van overige kleding en de daaraan gestelde 
voorwaarden vind je op de website kampongvoetbal.nl onderaan bij sponsoring. 

Materiaal 
De materialen voor de trainingen worden door de verenigingsmanager van Kampong Voetbal 
uitgegeven. Het streven is om de trainingen zo te organiseren dat ieder kind een bal heeft tijdens 
de training. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van trainer / coach, ouders én spelers 
dat materialen niet kwijtraken. Een bal kan natuurlijk stuk gaan. Verzoeken tot aanvulling lopen via 
de verenigingsmanager. Als een team meer dan 3 ballen kwijtraakt in één seizoen, dan zullen de 
kosten op het team verhaald worden. 

Wat verwacht Kampong Voetbal van trainers / coaches? 
Kampong Voetbal verwacht dat er zorgvuldig met de trainingsmaterialen wordt omgegaan: 

• voorkom verlies of diefstal; 
• laat de uitrusting (hesjes) na gebruik altijd goed drogen; dat voorkomt schimmelvlekken en 

stank; 
• regelmatig de hesjes even wassen traint wel zo prettig! 
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7. Wedstrijd en training 

Competitiewedstrijd 
Op zaterdag en soms zondag vinden de competitiewedstrijden plaats. Meestal de ene week thuis 
en de andere week uit. 

De jongste jeugd speelt normaal gesproken ’s ochtends vroeg. Naarmate je ouder wordt, beginnen 
de wedstrijden later. De speeltijden zijn te vinden in de voetbal.nl app of op de kampong website. 

Vanaf O11 is het gebruikelijk dat er na de wedstrijd gezamenlijk wordt gedoucht. 

Een team is altijd verplicht een competitiewedstrijd te spelen. Niet komen opdagen betekent dat: 
• het team een boete krijgt die het zelf moet betalen; 
• de wedstrijd verloren verklaard wordt; 
• het team drie wedstrijdpunten in mindering krijgt. 

Per seizoen is het mogelijk om 2x een zogeheten Baaldag op te nemen indien er geen team op de 
been gebracht kan worden. Dit moet tijdig gedaan worden zodat de KNVB en de tegenstander dit 
op tijd vernemen. Dit geldt overigens alleen voor de B-categorie. 

Bij wedstrijden tegen een team dat dezelfde kleur shirt heeft, draagt de thuisspelende club een 
shirt met een andere kleur. In de wedstrijdkamer kan gevraagd worden naar deze tenues. 

Wedstrijdformulier 
Na afloop van iedere competitiewedstrijd wordt er vanaf O12 een digitaal wedstrijdformulier 
ingevuld. Dit regelt de leider met de scheidsrechters. Niet of verkeerd ingevulde formulieren 
betekent automatisch een boete die het team zelf betaalt. Indien de leider verhinderd is, kan deze 
taak door iemand anders namens het team worden verricht zoals de coach of een ouder van een 
speler. 

Gele en rode kaarten 
Vanaf de O12-pupillen kan een scheidsrechter een speler een gele of rode kaart geven. Een gele 
kaart wordt niet genoteerd op het wedstrijdformulier en kan geen andere nadere straffen 
opleveren. Een directe rode kaart komt wel op het wedstrijdformulier en kent de gebruikelijke 
tuchtrechtelijke procedure. De KNVB brengt voor een rode kaart kosten in rekening bij Kampong 
Voetbal. Kampong verhaalt de kosten vervolgens op de speler. 

Teams Aantal spelers Veld Aantal minuten per wedstrijd

Benjamins 4x4 1/8 veld 2 x 20 minuten

O8-O9 6x6 1/4 veld 2 x 20 minuten

O10 6x6 1/4 veld 2 x 25 minuten

O11-O12 8x8 1/2 veld 2 x 30 minuten

O13 11-tallen heel veld 2 x 30 minuten

O14-O15 11-tallen heel veld 2 x 35 minuten

O16-O17 11-tallen heel veld 2 x 40 minuten

O18-O19 11-tallen heel veld 2 x 45 minuten
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Bij het geven van een gele kaart hoort een verplichte tijdstrafbepaling voor teams in de B-
categorie. De speler moet dan ter afkoeling, zonder vervanging, naast het speelveld plaatsnemen. 
Voor spelers uit O12 en O13 geldt een tijdstraf van 5 minuten, bij O14 en hoger is de tijdstraf 10 
minuten. Per wedstrijd mag een speler maar 1x een gele kaart en dus tijdstraf krijgen, bij een 
tweede gele kaart volgt gelijk een rode kaart en definitieve uitsluiting. De scheidsrechter houdt de 
tijd van de uitsluiting bij en geeft aan de speler een teken wanneer hij weer het speelveld weer 
mag betreden. 

Vóór en na de wedstrijd 
Het team verzamelt enige tijd vóór het begin van een wedstrijd om nog wat afspraken te maken en 
warm te lopen. 
De wedstrijdtafel in het clubhuis is elke zaterdag bezet door vrijwilligers. Zij geven informatie over 
de veldindeling en het wedstrijdschema. Je kunt er terecht met vragen en er is een verbanddoos 
aanwezig. Tijdens de wedstrijddagen is er voor de hele club een EHBO post aanwezig  
Voor de jeugdteams zijn er altijd gratis kannen/flessen limonade bij de bar verkrijgbaar (met een 
kleine borg voor de kan), zo kan je de tegenstander bij thuiswedstrijden iets te drinken kan 
aanbieden. 

Vervoer bij uitwedstrijden 
Voor het vervoer wordt altijd een beroep op de ouders gedaan. Meestal stelt de leider een 
rijschema op zodat ruim van tevoren bekend is wie er wanneer rijdt. Uiteraard kan er onderling 
geruild worden. Zorg er altijd voor dat het vervoer op tijd geregeld is, dus niet pas op de vrijdag 
vóór de wedstrijd. 

 

Drinken en roken in en om het clubhuis 
Op Kampong wordt er op zaterdag voor 16:00 uur geen alcoholische drank geschonken. In het 
gehele clubhuis (dus ook in de kleedkamers en de bestuurskamer) geldt een rookverbod. Er 
worden ook geen tabaksproducten verkocht in de kantine. 

Kampong is op weg naar een Rookvrije Generatie: we vragen onze senioren, coaches, trainers, 
ouders en bezoekers om bij wedstrijden, waar jeugd bij aanwezig is, niet meer te roken.  
 
Iedereen is en blijft welkom op onze vereniging, ook rokers! We vragen rokers alleen om buiten het 
zicht van onze jeugdspelers te roken. We rekenen erop dat onze leden en ouders en ook onze 
gasten zich net als wij sterk willen maken voor een gezonde omgeving voor de jeugdspelers. 
Zie voor meer informatie www.kampongvoetbal.nl/rookvrij. 

“Alcohol en glas rond de velden en op de tribune is verboden door de KNVB. 
Kampong Voetbal vraagt haar leden en toeschouwers hier rekening mee te 

houden. Bij het niet naleven van het verbod, kan Kampong een boete krijgen.” 

 

Pagina  16

http://www.kampongvoetbal.nl/maatschappelijk/rookvrij/


Afgelasting van een wedstrijd of training 
Het district West 1 is een district met veel verenigingen en ook veel kunst- grasvelden. Veel 
wedstrijden worden dus op kunstgras gespeeld. Wedstrijden die op kunstgras worden gespeeld, 
gaan in principe altijd door. 
Toch gebeurt het ook dat je een wedstrijd op gewoon gras moet spelen. Omdat het nogal eens 
regent, kan het dus gebeuren dat er een wedstrijd wordt afgelast omdat het veld door het slechte 
weer onbespeelbaar is. Een (kunstgras) veld kan ook onbespeelbaar zijn als het gesneeuwd of 
streng gevroren heeft. 
In principe komen afgelastingen uiterlijk zaterdagochtend om 08.00 uur op de site van Kampong 
voetbal te staan. Op kampongvoetbal.nl/wedstrijden/afgelastingen is de actuele informatie te 
vinden. 

De KNVB bepaalt de datum waarop een afgelaste wedstrijd van een elftal wordt ingehaald. 
Meestal is dit op een zaterdag, soms wordt echter ook een inhaalwedstrijd op een doordeweekse 
avond gepland. 
Trainingen gaan altijd door, of de trainer moet afbellen, bijvoorbeeld bij strenge vorst of sneeuw. 
Ook dit is na te kijken op kampongvoetbal.nl/wed-  strijden/afgelastingen. Op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag staat de informatie er uiterlijk om 15.00 uur op. Op woensdag is dat uiterlijk 
om 13.00 uur. 

“Nooit wegblijven zonder afzeggen” 

Afzeggen voor wedstrijd of training 
Wanneer je niet kunt komen voetballen, moet je afzeggen. Dat is logisch, want anders wordt er op 
je gerekend en kan het gebeuren dat je team te weinig spelers/speelsters heeft. 
Afzeggen voor een wedstrijd doe je bij je leider en/of coach en als het even kan ruim van tevoren. 
Afzeggen voor een training doe je bij de trainer van je eigen team. 

Techniektraining voor Pupillen 
Buiten de teamtrainingen om worden jaarlijks drie cycli van 7 techniek- trainingen op 
vrijdagmiddag/avond verzorgd. Deze trainingen worden (tegen betaling) gegeven door Ubuntu. 
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8. Competitieseizoen en vakanties 

Het voetbalseizoen bestaat voor pupillen uit 4 en junioren uit 3 perioden: verdeeld tussen de 
schoolvakantie. Periode 1 tm herfstvakantie, Periode 2 tussen herfst en kerstvakantie etc. Periode 
3 tot de voorjaarsvakantie (voor junioren tot half mei) en periode vier tot de tot half mei (met een 
pauze tijdens de vakanties). 

De trainingen beginnen eind augustus en eindigen half juni. Vanaf januari/ februari wordt er 
gekeken naar de indelingen van de selectieteams voor het volgende seizoen. De 
selectiemomenten zijn bepalend voor de samenstelling van de teams voor het volgende seizoen. 
Deze selectiemomenten zijn open, dat wil zeggen dat ook nieuwe spelers of speelsters aan deze 
selectietrainingen mee kunnen doen. Of deze spelers van buiten ook instromen in de selectie is 
aan strikte richtlijnen gebonden. De JTC en het HJO hebben de eindverantwoordelijkheid bij het 
maken van de indeling van de selectieteams. De overige (breedte) teams worden ingedeeld door 
de leeftijdscoördinator in samenspraak met de trainers. 

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen trainingen, tenzij anders is afgesproken door de 
betreffende trainer in overleg met het team. 
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9. Toernooien en speciale activiteiten 

Kampong organiseert voor de jeugd verschillende toernooien. Enkele daarvan zijn alleen voor 
Kampong-teams, zoals het Openingstoernooi en het Landentoernooi, andere toernooien zijn 
‘open’.  
teams van andere verenigingen zijn welkom om bij Kampong een toernooi te komen spelen. 

Aan de toernooien die Kampong organiseert doen alle Kampong teams mee. Teams kunnen 
daarnaast zelf kiezen uit het brede aanbod van toernooien van andere verenigingen. Toernooien 
worden meestal niet door KNVB georganiseerd. Kijk dus altijd zelf goed welke regels er gelden 
voor speeltijd, spelregels, kosten en ook de aansprakelijkheid. Op kampongvoetbal.nl/activiteiten/
toernooien is per leeftijdsgroep een overzicht te zien van open toernooien. Geef je daar tijdig voor 
op en houd rekening met de toernooien (en kampen) die Kampong zelf organiseert! 

Toernooien en andere activiteiten die Kampong organiseert, worden tijdig doorgegeven aan de 
leiders van alle teams. Data zijn ook op de website te vinden.  

De trainer, coach en leider bepalen in overleg het jaarprogramma. Activiteiten waar kosten aan zijn 
verbonden zullen zij altijd eerst voorleggen aan het team. 
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10. Arbitrage 

Bij elke voetbalwedstrijd zijn spelbegeleiders/scheidsrechters onmisbaar. De voetbalclubs zijn 
verplicht bij de wedstrijden die niet onder de A-categorie vallen (oudere selectieteams) zelf voor de 
scheidsrechters te zorgen. Bij het jeugdvoetbal worden oudere jeugdspelers en senioren 
ingeschakeld om de te fluiten. We hebben een jeugd fluit jeugd programma’. Van de ouders wordt 
gevraagd om de jeugdige scheidsrechter te begeleiden. Wie hiervoor gevraagd zijn en of het 
gelukt is om een scheidsrechter te vinden wordt altijd vermeld op de website, op de pagina 
Wedstrijden.  
Als het team geen scheidsrechter heeft toegewezen gekregen, moet het team zelf een 
scheidsrechter leveren. Vaak is het een ouder die dit doet. In de wedstrijdkamer zijn fluitjes en voor 
de oudere teams evt. ook vlaggen (voor de assistent scheidsrechters) te vinden. 

Bij de wedstrijden tot en met de O12 wordt niet met assistent scheidsrechters gewerkt omdat daar 
ook geen buitenspel regels gelden. Vanaf de O13, zijn ook de buitenspel regels van toepassing. 
Naast een scheidsrechter is dan ook  zijn er wel assistent scheidsrechters nodig. 
Bij de oudere jeugd wordt ook verwacht dat ieder team zelf een grensrechter levert. 

Voor scheidsrechters gelden de 
volgende afspraken: 

• Je kijkt op de site of je staat opgesteld 
als scheidsrechter; 
• Je meldt je 30 minuten vóór de wedstrijd 
bij de wedstrijdtafel. Daar wordt een fluit, 
een wedstrijdbal, twee vlaggen en hesje 
meegegeven; 
• Als je niet kunt fluiten, zorg je zelf voor 
een vervanger en de naam van de 
vervanger geef je door aan de 
scheidsrechtercommissaris; 
• Kom je zonder goede reden niet 
opdagen, dan gelden er noodzakelijker- 
wijze disciplinaire maatregelen; 
• Als je een wedstrijd fluit kan je een AA-
tje in de wedstrijdkamer ophalen.  
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11. Sportiviteit en respect 

Bij Kampong hechten we veel waarde aan sportief gedrag voor, na en tijdens de wedstrijd. Dit 
geldt zowel voor het gedrag van de spelers/speelsters als voor dat van de ouders en begeleiders. 
Dat betekent dus niet schelden naar de tegenstander of de scheidsrechter, ook al neemt deze 
in jouw ogen een onjuiste beslissing. Dit geldt ook voor de coaches en de ouders of supporters die 
langs het veld staan. 

Het teamcontract 
Om positief gedrag en een goede sfeer binnen Kampong Voetbal te stimuleren is het teamcontract 
ingevoerd. Je kunt dit vergelijken met de omgangsregels die vaak ook in de klas aan de muur 
hangen. Op de voorkant van dit teamcontract staan in het kort de regels van Kampong Voetbal, 
door het bestuur vastgesteld. Daarnaast is er op het contract (ter grootte van één A-4) ruimte om 
de teamafspraken op de schrijven. Deze afspraken worden positief geformuleerd en gaan over op 
tijd komen, het wisselbeleid, elkaar aanmoedigen etc. Alle kinderen en trainers/coaches tekenen 
het contract en samen zorgen ze ervoor dat de afspraken worden nageleefd. 

De rol van ouders 
Vaak blijkt dat ouders gelukkig zeer betrokken zijn bij de sportieve prestaties en de sportieve 
ontwikkeling van hun kinderen. Zij spelen daarbij een belangrijke, zo niet de belangrijkste rol.  
Op Kampong is veel waardering voor een stimulerende rol en een positieve betrokkenheid van 
ouders.  
Soms echter uit deze betrokkenheid zich op een minder leuke manier, bijvoorbeeld wanneer 
ouders zich vóór of tijdens de wedstrijd met de opstelling van het team of de tactiek van de coach 
gaan bemoeien of op hinderlijke wijze aanwijzingen gaan geven aan spelers/speelsters op het 
veld. Dit is niet prettig voor de coach en het team en het draagt ook niet bij aan de verhoging van 
de speelvreugde van het team. Het meest prettige is als ouders hun kind en het team op een 
leuke, positieve manier stimuleren en aanmoedigen. 

Natuurlijk zijn er wel eens zaken, waar ouders het niet mee eens zijn. Blijf als ouder niet met een 
klacht rondlopen, maar neem contact op met de leider of coach. Als er geen oplossing komt, kan 
contact opgenomen worden met de leeftijdscoördinator, die de kwestie desnoods kan voorleggen 
aan de Jeugdcommissie. 
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Gedragsregels rondom de wedstrijd 
Hoe gaan we met elkaar om vóór, tijdens en na afloop van de wedstrijd. 

Ontvangst van tegenstanders 
Bij thuiswedstrijden ontvangt Kampong de tegenstanders in het clubhuis, bij de wedstrijdtafel. Ze 
krijgen daar te horen op welk veld er wordt gespeeld, waar dat ligt en van welke kleedkamer ze 
gebruik kunnen maken. 

Vlak vóór de wedstrijd 
• De aanvoerder van Kampong geeft de scheidsrechters en de aanvoerder van de 

tegenstander een hand;

• Hetzelfde doet de Kampong coach;

• De teams geven elkaar een hand voor de wedstrijd.


Tijdens de wedstrijd 
• Wanneer een speler / speelster van Kampong een overtreding maakt, waarbij de 

tegenstander zich pijnlijk bezeert, dan biedt die speler / speelster verontschuldigingen aan;

• Scheldwoorden worden niet getolereerd;

• Ook de coaches dienen zich te beheersen, ook als er in hun ogen een onjuiste beslissing 

wordt genomen.


Langs de lijn 
• Ouders en supporters dienen zich nooit te bemoeien met de scheidsrechters;

• Ouders en supporters dienen zich niet te bemoeien met de taken van de coach van het 

Kampong team tijdens de wedstrijd;

• Ouders en supporters maken geen kwetsende opmerkingen naar de tegenstanders of hun 

supporters;

• Ouders en supporters staan niet in het veld, maar achter het hek of als er geen hek om het 

veld staat ruim buiten de zijlijnen van het veld;

• Ouders en supporters staan bij O8 t/m O11 wedstrijden niet op de middenlijn van het veld of 

achter het doel. Het is belangrijk dat ouders en supporters elkaar daar op wijzen!


Na  het  eindsignaal 
• De spelers / speelsters geven een hand aan hun directe tegenstanders; 
• De aanvoerder bedankt de scheidsrechter(s); 
• De Kampong coach geeft een hand aan de coach van de tegenpartij; 
• De Kampong coach bedankt de scheidsrechters. 

Na afloop in het clubhuis 
• De aanvoerder / aanvoerster of leider van Kampong nodigt de tegenpartij uit voor een drankje 

in het clubhuis; 
• Even napraten met de tegenpartij is een gastvrije gewoonte, die Kampong graag in ere houdt. 

  
Uitreiking Kampioensdubbeltjes 2015-2016 
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Spelerspassen 
Vanaf de O12 categorie moeten alle spelers een KNVB digitale spelerspas met pasfoto te hebben. 
Zonder pas kan je niet aan de wedstrijd deelnemen. 
Controle op de passen geschiedt met behulp van de wedstrijdzaken app door de scheidsrechter. 
Spelen zonder pas of met een geleende pas kan Kampong boetes opleveren. Kampong verhaalt 
die boete op de (ouders van de) betreffende speler / het team waar dit bij is gebeurd. 

Kampong Sportieve en Respectvolle Voetbalvereniging 
Aansluitend op het thema sportiviteit en respect heeft het Algemeen Bestuur de ambitie 
uitgesproken om van Kampong een vreedzame voetbalvereniging te maken. De beoogde aanpak 
is gebaseerd op de uitgangspunten van de Vreedzame School (vreedzameschool.nl) en streeft er 
naar om kinderen te leren op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan, 
constructief conflicten op te lossen en verantwoordelijkheid te nemen. 

Vanwege de positieve resultaten in de scholen zijn de principes ook uitgebreid naar de wijken. Bij 
de implementatie is een groot aantal organisaties betrokken, waaronder ook de sportverenigingen. 
De principes en uitgangspunten zijn goed te vertalen naar de praktijk van sportbegeleiders.  
Een goede respectvolle sfeer waarin sportief gedrag en enthousiasme overheersen, houden de 
sportomgeving voor kinderen aantrekkelijk en veilig. Dit werkt ook prettig voor sportbegeleiders, 
want in zo’n sfeer zullen zij met hun trainingen en wedstrijden veel meer effect bereiken. 
Kampong wil de jeugdtrainers, coaches en leiders naast voetbaltechnische zaken ook trainen en 
begeleiden in een voor iedereen goed werkende manier van met elkaar omgaan. Goed gedrag 
belonen, verantwoordelijkheid krijgen en nemen, zelf het goede voorbeeld geven en het goed 
oplossen van conflicten zijn belangrijke onderdelen van de training. De vreedzame aanpak sluit 
goed aan bij de stijl van positieve coaching. 

Dit thema vreedzaam is na een paar jaar omgezet in duurzaam beleid en wordt bewaakt door de 
Commissie Sportiviteit en Respect. In overleg met deze commissie worden informatieavonden 
verzorgd bijvoorbeeld voor de jeugdscheidsrechters die fluiten bij de jeugdteams. Kampong volgt 
hierbij ook de afspraken die zijn en worden gemaakt door vele Utrechtse voetbalverenigingen die 
door middel van een convenant afspraken hebben gemaakt over sportiviteit. De clubs spreken 
elkaar daar ook op aan. 
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12. Veilig voetballen 

Kampong wil een veilige vereniging zijn. Om dit te stimuleren heeft het bestuur een aantal 
initiatieven genomen. 

De Commissie Sportiviteit en respect 
Kampong Voetbal heeft een Commissie Sportiviteit en Respect, die goed gedrag in en langs het 
veld stimuleert. 
Klachten of misstanden op en rond de velden, bij wedstrijden en trainingen, kunnen altijd aan de 
commissie worden voorgelegd. Op de website staan de gegevens van de commissie vermeld. 
Daarbij zijn ook de door de commissie gehanteerde regels opgenomen. 

In voorkomende gevallen stelt de commissie een tuchtcommissie in, al dan niet op verzoek van het 
Algemeen Bestuur. Dat gebeurt wanneer zich ernstige ongeregeldheden hebben afgespeeld bij 
wedstrijden of als spelers, toeschouwers of andere personen zich ernstig hebben misdragen op of 
rond de velden. De tuchtcommissie heeft als belangrijk uitgangspunt hoor en wederhoor, wat 
betekent dat in alle gevallen de ‘beklaagde’ in de gelegenheid wordt gesteld zijn verhaal te doen. 
De tuchtcommissie onderzoekt de zaak en als zij dat nodig vindt legt zij een straf op zoals 
bijvoorbeeld een schorsing voor een of meerdere wed- strijden. In geval van ernstige misdragingen 
stelt zij aan het Algemeen Bestuur voor welke straffen er zouden kunnen worden opgelegd, zoals 
een royement. In dat geval beslist het Algemeen Bestuur welke straf wordt opgelegd. Doel van 
deze aanpak is om Kampong Voetbal te helpen te groeien tot een omgeving waar het halen van 
sportief resultaat vanzelf- sprekend is en blijft, op basis van een respectvol omgaan met elkaar, 
met tegenstanders en met iedereen die bij Kampong Voetbal betrokken is. 
Boetes als gevolg van een gele of rode kaart worden verhaald bij de speler/ ouders, daarbij heeft 
de tuchtcommissie geen bemoeienis. 

Verklaring Omtrent Gedrag 
Voor alle Kampongvrijwilligers die met jeugd werken, is het verplicht een Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) aan te vragen en hardcopy in te leveren. 

Vertrouwenscontactpersoon 
De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd, binnen SV Kampong Voetbal. 
De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die vragen, 
vermoedens of klachten heeft die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst 
gedrag. 
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13. Organisatiestructuur van het Jeugd Voetbal 

Jeugdcommissie 
De Jeugdcommissie (JC) bestaat uit de leeftijdscoördinatoren en een voorzitter, die namens de 
jeugd zitting heeft in het Algemeen Bestuur. De voorzitter van de Jeugdcommissie heeft de leiding 
over de jeugdafdeling en is het aanspreekpunt voor de leeftijdscoördinatoren en de verschillende 
commissies. 

Jeugd Technische Commissie 
De Jeugd Technische Commissie (JTC) bestaat uit een onder-, midden- en bovenbouw deel.  
Alle delen hebben een coördinator en bestaan uit de hoofdtrainers van elke leeftijdsgroep. De JTC 
houdt zich bezig met het vaststellen en uitvoeren van het technisch beleid van de jeugdvoetbal 
afdeling op korte (één seizoen) en middellange (drie tot vijf seizoenen) termijn.  
Zij stelt in overleg met de algemene Technische Commissie coaches aan, stelt de selecties, 
teamindeling en opgave voor de districtselecties vast, volgt het functioneren van teams en hun 
begeleiding tijdens trainingen en competitie. 
De Jeugd Technische Commissie rapporteert aan het algemeen bestuur van SV Kampong Voetbal. 

Een aantal keren per jaar verzorgt de JTC informatie- of bijscholingsbijeenkomsten. Theorie en 
praktijk gaan op zo’n bijeenkomst vaak hand in hand. Per slot van rekening is voetbal iets dat je 
leert door het te (laten) doen. 
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14. Ongevallenverzekering 

Kampong Voetbal heeft voor haar (bestuurs)leden en overige personen die zijn betrokken bij door 
Kampong voetbal georganiseerde activiteiten (denk hierbij aan een training en dus aan trainers) 
een sportongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is een aanvullende verzekering, dat 
wil zeggen dat eventuele schade ten gevolge van een ongeval die niet door een eigen verzekering 
wordt vergoed, ingeval van onvoldoende eigen dekking eventueel door de  
sportongevallenverzekering kan worden vergoed. 

Deze verzekering is niet alleen van kracht tijdens door Kampong Voetbal georganiseerde 
activiteiten, maar ook tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van de plaats van deze 
activiteiten. 

Ingeval van onverhoopte schade ten gevolge van een ongeval dient er binnen 3 x 24 uur een 
schadeformulier te worden ingevuld en opgestuurd naar de verzekeringmaatschappij. Dit formulier 
is verkrijgbaar bij het voetbalkantoor. 
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15. Beëindigen lidmaatschap 

Als je wilt stoppen met voetballen, kan dat aan het einde van het seizoen. Je meldt dit  
vóór 15 mei per e-mail aan administratie@kampongvoetbal.nl. Natuurlijk vertel je dit ook aan je 
leider, trainer of coach, maar dit geldt nooit als officiële opzegging. 
Stoppen met voetbal gedurende het seizoen is niet wenselijk omdat dit veel problemen kan geven 
bij de samenstelling van de teams.  
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16. Gebruikte afkortingen 

JC Jeugdcommissie
HJO Hoofd Jeugd Opleiding
JTC Jeugd Technische Commissie

KNVB Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond
AB Algemeen Bestuur van Kampong Voetbal
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17. Handige adressen en telefoonnummers 

Kampong complex Laan van Maarschalkerweerd 14, Utrecht
Correspondentieadres Postbus 85219, 3508 AE Utrecht
Voetbalkantoor 
Postadres  
 
 
Telefoon (ma t/m vrij) 

 
E-mail  
Verenigingsmanager  
Ledenadministratie 
Financiële administratie

Ledenadministratie Postbus  
35805  
3508AH Utrecht 

030 - 25 41738 
meer informatie over bezetting van het kantoor kun je 
vinden op: kampongvoetbal.nl/
verenigingsmanagement 

manager@kampongvoetbal.nl 
administratie@kampongvoetbal.nl  
vrijwilligers@kamongvoetbal.nl

Jeugdcommissie mailadressen van de Leeftijdscoordinatoren zijn te 
vinden op: kampongvoetbal.nl/jeugdcommissie

Coördinator JTC kampongvoetbal.nl/ 
voetbal-technische-commissie

Commissie Sportiviteit & Respect SeR@kampongvoetbal.nl

Website Kampong voetbal kampongvoetbal.nl

Website federatie Kampong kampong.nl

KNVB website knvb.nl of voetbal.nl
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