
Extra Junioren Treffer 2018 – 2019              versie 1.1 
 
 

Aan alle junioren, begeleiders, trainers, verzorgers, ouders en scheidsrechters  
 

Het seizoen zit er eigenlijk nog maar net op en nu alweer komt de juniorencommissie met een eigen nieuwsbrief  
‘de Junioren Treffer’ uit. Degenen, die al wat jaartjes junior zijn, weten dat het uitbrengen van deze nieuwsbrief 
traditie is. Dit doen we al jaren, omdat het van gemak is voor iedereen die iets met de juniorenafdeling van doen 
heeft. Er staat van alles in dit blad, dat de start van het volgend seizoen vloeiender doet verlopen. Nu al kun je 
zien wanneer bijvoorbeeld de eerste training is en wanneer je weer moet voetballen. Zo kun je op tijd aan de 
begeleider laten weten, dat je bijvoorbeeld nog op vakantie bent!  
 

Wat staat er in deze Treffer ?  
 

A. Het mobiele Digitale WedstrijdFormulier (mDWF)  
B. Verenigingsdienst 
C. Mededelingen 
D. Gedragsregels;  
E. De voorlopige indelingen van de elftallen c.q. selecties;  
F. Junioren vrijwilligers; begeleiders en trainers, wedstrijdsecretariaat en juniorencommissie; 
G. Trainingstijden;  
H. Oefenprogramma; 
I. Competitie; 
J. Belangrijke data. 

 

We kunnen er maar niet genoeg op hameren, dat je deze Treffer goed moet bewaren.  
Vele uren van vergaderen en vele telefoontjes zijn eraan vooraf gegaan, voordat we tot de uitgave van dit blad 
overgingen. Wij zijn er serieus mee bezig geweest, we verwachten van jou ook, dat je de zaken serieus oppakt. 
Daarom nogmaals: BEWAAR DEZE NIEUWSBRIEF GOED !!!  
 

 
A. HET MOBIELE DIGITALE WEDSTRIJDFORMULIER (mDWF) 

Sinds afgelopen seizoen maakt het hele amateurvoetbal gebruik van het mobiele digitale wedstrijdformulier. Het 
invullen van het wedstrijdformulier zal voortaan uitsluitend met de Wedstrijdzaken-app op een smartphone of 
tablet gaan. 
 
Voor wie 

De app Wedstrijdzaken is specifiek voor: 

o Scheidsrechters 

o aanvoerders/spelers 

o wedstrijdsecretarissen 

o leiders en trainers 

Hoe je vanuit jouw rol binnen de vereniging gebruik kunt maken van de app staat beschreven op de pagina  

Wat kan ik vanuit mijn functie met de KNVB-wedstrijdzaken-app? 

 

Voor de teamleiders stelt Kolping Boys een speciaal teammanager account beschikbaar , met dit account 

kunnen wijzigingen in de teamindeling/ teamopgaaf worden gedaan. 

 

Downloaden app 

De KNVB Wedstrijdzaken-app is te downloaden voor iOS en Android.  

Na installatie van de app op je telefoon kun je deze starten via dit icoontje: 

Registreren 

Na het starten van de app verschijnt onderstaand scherm: Bij de eerste keer is registratie 
vereist en vul je je e-mailadres en wachtwoord in. 

Let op: 

Registreren is alleen mogelijk met het e-mailadres dat overeenkomt met het e-mailadres 
dat in Sportlink Club geregistreerd. Weet je niet weet welk e-mailadres geregistreerd staat 

https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/folders/9000169925
https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/folders/9000169925
https://support.sportlink.nl/support/solutions/articles/9000084070
https://itunes.apple.com/nl/app/wedstrijdzaken/id1141858630?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dexels.sportlinked.knvb&hl=nl


of is er nog geen e-mailadres geregistreerd, geef je e-mail adres dan door aan de ledenadministratie met 
het adreswijziging formulier. 

Na registratie ontvang je op je e-mailadres een activatielink. Invoer van het wachtwoord is vrij. Als je op de 
activatielink in de e-mail klikt, verschijnt een pagina met een bevestiging dat je account is geactiveerd. 

Inloggen 

Na registratie en activatie kun je inloggen door je e-mailadres en wachtwoord in te vullen en ben je standaard 
ingelogd. In de app heb je indien gewenst de keuze om uit te loggen,  
en met een ander account in te loggen 

Spelerspassen 

Onderdeel van de Wedstrijdzaken-app zijn ook de digitale spelerspassen. Een spelerspas verloopt niet meer, 
maar zorg wel voor een correcte en herkenbare pasfoto op je spelerspas. Vanaf 20 juni is het weer mogelijk om 
zelf de spelerspasfoto op de digitale spelerspas te wijzigen via de Wedstrijdzaken-app of Voetbal.nl-app. Dit 
geldt voor alle zaal- en veldvoetballers vanaf de leeftijdscategorie Onder 13 en ouder.  
Meer over het aanpassen van je spelerspasfoto staat hier. 

Extra uitleg over de app  

Extra uitleg en handleidingen voor de app vind je in de sectie KNVB Wedstrijdzaken app in het Support Center. 

Computers in de wedstrijdsecretariaat 

Heb je geen mobiele telefoon bij de hand, dan kan je een van de computers gebruiken in het 
wedstrijdsecretariaat, deze zijn ook ingericht voor het gebruik van de Wedstrijdzaken app. 
 

 
B. VERENIGINGSDIENST  

Zoals jullie weten zijn we vorig voetbalseizoen gestart ons nieuwe vrijwilligersbeleid. Van ieder spelend 
lid of zijn/haar ouders of verzorgers wordt verwacht dat gedurende het seizoen een aantal uren 
verenigingsdienst wordt verricht. 

Alle informatie over de Verenigingsdienst staat op de website. 

Voor het inplannen van de verenigingsdienst dienen leden, of ouders/verzorgers van leden, zich eerst via de 
website te registreren. Met de registratie wordt er een gebruikersaccount aangemaakt en worden de 
contactgegevens vastgelegd, de voorkeur voor de taken, en in het geval van ouder (verzorger), de familie 
samenstelling. 

Dit kan via deze link: REGISTREREN 

Op de website is meer informatie te vinden. 

• Een handleiding met uitleg hoe je een gebruikersaccount aanmaakt en hoe je je registreert als 
Vrijwilliger staat hier: HANDLEIDING VERENIGINGSDIENST 

• Een aantal ‘Veel gestelde vragen’ kan je hier vinden: VEEL GESTELDE VRAGEN 

De vraag die veel gesteld is: Moet ik dan elk jaar een borg van € 50,- betalen? En het antwoord is NEE. 
Zolang je de verenigingsdienst elk seizoen vervuld hebt of vrijstelling hebt gekregen, omdat je al vrijwilliger bent, 
blijft de borg gewoon staan voor het volgend seizoen en krijg je die terug op het moment dat je stopt bij Kolping 
Boys. 

Leden/ouders die vaste vrijwilliger zijn kunnen vrijstelling aanvragen bij de verenigingsdienstcoördinator 

Vanaf 1 september gaan we weer van start met de Verenigingsdienst, Registreer je dus snel.  
Want hoe eerder je reageert en jezelf indeelt hoe meer keus er is. 
 
Vragen over de Verenigingsdienst kan je sturen naar verenigingsdienst@kolpingboys.nl 

 
 

  

https://www.kolpingboys.nl/503/wijzigen-adresgegevens/
https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/48680/zorg-weer-voor-een-correcte-en-herkenbare-pasfoto-op-je-spelerspas
https://support.sportlink.nl/support/solutions/9000108739
https://www.kolpingboys.nl/1288/handleiding/
https://www.kolpingboys.nl/1235/login/registreren/
http://kolpingboys.voetbalassist.nl/Modules/Nieuwsbrief/Front/Handlers/R.ashx?o=eb221215c6b94866973dac08ae11c7f6&l=2e272422a7f44a0886422801bc7993d3
http://kolpingboys.voetbalassist.nl/Modules/Nieuwsbrief/Front/Handlers/R.ashx?o=eb221215c6b94866973dac08ae11c7f6&l=5af3d2c49a3148dd85ab17f0402d2f6b
mailto:verenigingsdienst@kolpingboys.nl
mailto:verenigingsdienst@kolpingboys.nl


C. MEDEDELINGEN 

1. Contributie .  
Voor het komende seizoen is de contributie niet verhoogd, zoals afgesproken in de Algemene Leden Vergadering van 
2017 (je vindt de bedragen op de site). In de laatste week van juli 2018 wordt de contributie middels automatische 
incasso afgeschreven. Maak je geen gebruik van automatische incasso dan ontvang je half juli 2018 een accept-
girokaart met daarop het gehele contributiebedrag vermeld. Dit dient voor 1 september bij onze penningmeester 
binnen te zijn. Wie niet op tijd aan deze verplichting heeft voldaan, wordt uitgesloten van competitievoetbal! 
Kijk op de website bij Lidmaatschap > Contributie voor meer informatie. 
 
2. Selectiebijdrage .  
De selectiebijdrage is een bijdrage in de extra faciliteiten die de selectiespelers krijgen t.o.v de niet selectiespelers. 
O.a meer trainingsuren, gediplomeerde betaalde trainers en ter beschikking gestelde kleding.  
De selectiebijdrage voor het seizoen 2018-2019 is € 35,- 
De selectiebijdrage zal apart in rekening worden gebracht, nadat bekend is wie in welke selectie zal spelen.  
De rekening zal vanaf 1 oktober worden verzonden per e-mail en dient binnen 30 dagen te zijn voldaan. 
Kijk op de website bij Lidmaatschap > Selectiebijdrage voor meer informatie. 
 
3.Reiskosten .  
Het lijkt een onderwerp uit het verre verleden. Toch benadrukken we, dat meerijden met een vader/moeder 
verplichtingen met zich meebrengt. We zouden het zeer op prijs stellen, indien de begeleiders er goed op letten, dat 
de chauffeurs financieel tegemoet worden gekomen. Spreek dat van tevoren met je spelers af!  
 
4.Uitwedstrijden .  
Verzamelpunt voor de uitwedstrijden, of het nu per fiets of met de auto is, is het wed-strijdsecretariaat. Als je " uit " 
moet, blijf dan niet bij de poort wachten.  
De juniorencommissie verwacht dus dat ieder team zich bij het secretariaat verzamelt!  
 
5.Afgelastingen .  
Afgelastingen staan op de website: www.kolpingboys.nl onder Voetbal/Afgelastingen 
Bij algehele afgelastingen ook op Teletekst pagina 603. Als je niet zeker weet of een wedstrijd doorgaat, bel dan je 
eigen begeleider.  
 
6.Boetes,niet op komen dagen .  
Boetes, opgelopen door gele of rode kaarten, dienen door de spelers zelf te worden betaald.  
Zij ontvangen daarvan bericht van de vereniging.  
Indien een team niet komt opdagen door eigen schuld of indien er door eigen schuld een wedstrijd gestaakt wordt, 
draait het betreffende team voor de kosten op d.w.z. degenen die als veroorzakers aangemerkt worden. De kosten 
zijn behoorlijk hoog (minimaal € 100,-), dus we vertrouwen erop, dat we niet tot zulke impopulaire maatregelen 
hoeven over te gaan.  
Lukt het niet om een team compleet te krijgen, meldt dit dan zo snel mogelijk aan wedstrijdsecretaris Piet Ursem. 
Doe dit ook als er een uitwedstrijd wordt gestaakt. In veel gevallen kan de wedstrijdsecretaris door contact met de 
tegenpartij voorkomen dat er een boete moet worden betaald!  
 
7.Spelregelbewijs voor JO17/MO17 junioren (geboortejaar 2002) 

Vijf seizoenen geleden is de KNVB begonnen met de invoering van het spelregelbewijs. Spelers en speelsters 

geboren in 2002 moeten dit seizoen hun bewijs halen via de website www.voetbalmasterz.nl. De verplichting om het 
spelregelbewijs te halen is onderdeel van het actieplan 'Tegen geweld, vóór sportiviteit' dat in 2013 door de KNVB is 

opgesteld. 

In het begin van het seizoen ontvangen de betreffende spelers een persoonlijke brief met een activatiecode en 

inloggegevens voor deze website. De eerste stap is om je account te activeren met deze gegevens. Vervolgens kun je 

inloggen en aan de slag op www.voetbalmasterz.nl. 
De spelers hebben tot 1 januari 2019 de tijd om het Spelregelbewijs te halen. Spelers die hun speleregelbewijs op 1 

januari niet hebben behaald mogen geen wedstrijden meer spelen, hun pas wordt ingenomen. Ze mogen pas weer 

spelen als het Spelregelbewijs is gehaald. 

Bij vragen kan contact worden opgenomen met masterz@kolpingboys.nl. 

 
8.Tenues .  
Elk spelend lid van Kolping Boys is verplicht een eigen tenue te bezitten, waar altijd over kan worden 
beschikt. Dit geldt ook voor de selectieteams.  
 
  

https://www.kolpingboys.nl/204/contributie/
https://www.kolpingboys.nl/204/contributie/
https://www.kolpingboys.nl/205/selectiebijdrage/
http://kolpingboys.voetbalassist.nl/57/afgelastingen/
http://kolpingboys.voetbalassist.nl/57/afgelastingen/
http://www.voetbalmasterz.nl/
http://www.voetbalmasterz.nl/
mailto:masterz@kolpingboys.nl


9. Scheidsrechters........sta op !  
Wordt jij onze nieuwe pupillenscheidsrechter? 
Vorig seizoen hebben we weer een aantal pupillenscheidsrechters binnen de club gekregen die actief en met veel 
plezier wedstrijden fluiten op zaterdag. Ben jij tussen 12 en 19 jaar oud? Lijkt het je gaaf om pupillenwedstrijden te 
leiden? Bij ons kun je leren een prima pupillenscheidsrechter te worden.  
Wij hebben namelijk veel ervaring met het opleiden van pupillenscheidsrechters. Als je bij ons de opleiding 
Pupillenscheidsrechter volgt, dan sta je binnenkort als een heuse scheidsrechter pupillenwedstrijden te fluiten.  
Cursus Pupillenscheidsrechter 
Deze korte opleiding wordt in het najaar gehouden en datum moet nog worden vastgesteld. Het brengt cursisten de 
basisbeginselen van het fluiten bij en is gericht op het leiden van pupillenwedstrijden (7 tegen 7). Het is een hele leuke 
cursus met veel praktijkvoorbeelden. Voor iedereen vanaf 12 jaar (als je bijna 12 bent mag het ook).  
De cursus vindt plaats in de kantine van Kolping Boys of bij een club in de buurt. En daarbij zul je gedurende het 
seizoen regelmatig wedstrijden mogen fluiten bij de JO8 t/m JO11 teams. Natuurlijk als je zelf niet hoeft te spelen. 
Ook vaders en moeders kunnen scheidsrechter worden.Voor meer informatie kun je dit filmpje bekijken: 
https://www.youtube.com/watch?v=NeOr9SC6GjY&list=PLLtIFWEVwnYf8Mgc-X4BAELXaYyZCYpMV&index=5 
 
De cursuskosten worden door Kolping Boys betaald en het is inclusief lunch. 
Bij geslaagde deelname ben je officieel pupillenscheidsrechter en krijg je een officieel diploma van de KNVB! 
 
Heb je belangstelling? Meld je dan per e-mail aan via: voorzitterpupillen@kolpingboys.nl 
Vermeld daarbij je naam / e-mailadres / telefoonnummer. 
Wil je meer informatie over scheidsrechtercursussen en fluiten bij Kolping Boys, stuur een e-mail met je vraag 
naar scheidsrechters@kolpingboys.nl  

 
10. Dispensatie 
Het is sinds vorig seizoen niet meer nodig om dispensatie aan te vragen. In de B-categorie mag er met maximaal 3 
dispensatiespelers per wedstrijd worden gespeeld. Het mobiele digitale wedstrijdformulier (mDWF) zal de controle 
hierop uitvoeren, waardoor het maximaal aantal dispensatiespelers niet kan worden overschreden. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=NeOr9SC6GjY&list=PLLtIFWEVwnYf8Mgc-X4BAELXaYyZCYpMV&index=5
mailto:voorzitterpupillen@kolpingboys.nl
mailto:scheidsrechters@kolpingboys.nl


D. GEDRAGSREGELS 
 
Wat Kolping Boys verwacht van de leden  
 
Algemene huisregels  
1. Je spreekt iedereen (medespelers, tegenstanders, scheidsrechters etc.) op een correcte manier aan. Agressie in 
woord en gebaar, of pesten is verboden.  
2. Alle spelers, trainers, begeleiders en ouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en proberen een 
voorbeeld te zijn voor anderen.  
3. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen spullen. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis, wat je wel 
meeneemt gaat in een kluisje. Wordt er toch wat gestolen, dan doe je aangifte bij de politie. Kolping Boys is niet 
aansprakelijk.  
4. Praat met respect over Kolping Boys, ook op het internet.  
5. Het is verboden te roken in de kantine, de kleedkamers en het wedstrijdsecretariaat.  
6. Er mag alleen alcohol gedronken worden in de kantine en op het kantine terras.  
7. Er mag geen alcohol op en rond de velden worden gedronken. 
8. Je gaat zorgvuldig om met de accommodatie en de materialen.  
9. Je betaalt op tijd je contributie, als je niet op tijd kunt betalen, dan neem je contact op met de ledenadministratie. In 
veel gevallen is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen.  
 
Gedragsregels bij trainingen en wedstrijden  
1. Op tijd zijn voor de training en voor de wedstrijd.  
2. Op tijd afbellen als je niet kunt trainen of spelen. Bedenk wel dat als je niet traint, de trainer een reden heeft om je 
de eerst volgende wedstrijd reserve te zetten.  
3. Er wordt goed geluisterd naar de trainer/begeleider en er wordt gedaan wat hij/zij zegt.  
4. Toon respect voor elkaar en voor de trainer/begeleider en zeker voor de scheidsrechter.  
5. Het dragen van sieraden is niet toegestaan.  
6. Er komen geen bezoekers in de kleedkamer.  
7. Tijdens de wedstrijden wordt de beslissing van de scheidsrechter geaccepteerd.  
8. Gedraag je sportief tegenover de tegenpartij en je medespelers, maar ook tegenover de scheidsrechter en de 
grensrechter.  
9. Als er iets gebeurt, bemoei je er dan niet mee, maar laat het over aan de begeleiding en/of de scheidsrechter.  
10. Er wordt niet gediscrimineerd of gescholden.  
11. Wedstrijden worden gespeeld in het officiële Kolping Boys tenue, scheenbeschermers zijn verplicht ook op de 
training.  
12. Blijf van andermans spullen af.  
13. Laat kleedkamers (uit en thuis) netjes achter  
14. De aanwezigen die trainen zijn verantwoordelijk voor het materiaal. Dat betekent: er kan pas gezamenlijk van het 
trainingsveld worden gegaan indien al het materiaal is verzameld.  
15. Het is niet toegestaan om tijdens de voorbespreking, in de kleedkamer (voor, tijdens of na de wedstrijd) of in/naast 
de dug-out te roken of alcoholische dranken te nuttigen.  
16. Tijdens besprekingen, vergaderingen en in de kleedkamer zijn de mobiele telefoons uit.  
17. Wees zuinig op de sponsorkleding en de materialen.  
18. Sponsorkleding wordt alleen gedragen vlak voor, tijdens, en vlak na de wedstrijd.  
19. Je blijft van elkaar af. Je mag op geen enkele wijze en op geen enkel moment fysiek geweld gebruiken.  
20. De laatste twee zorgen voor het achter laten van een nette verzorgde kleedkamer.  
 
De gevolgen van het niet naleven van de gedragsregels  
In het geval van het niet naleven van de regels kunnen de volgende sancties volgen:  
1. Bij onacceptabel gedrag, tijdens trainingen en/of wedstrijden, b.v. regelmatig te laat komen, of wegblijven zonder 
afbericht, kan de begeleider of trainer zelf maatregelen nemen, b.v. door een speler niet op te stellen.  
2. Een lid of toeschouwer die zich herhaalde keren schuldig maakt aan misdragingen op ons complex kan van het 
complex worden gestuurd.  
3. In ernstige gevallen b.v. vandalisme, diefstal en andere ernstige gevallen zal de begeleider of trainer contact 
opnemen met de pupillen-/junioren-/senioren-/damescommissie.  
4. In overleg zullen er passende maatregelen worden genomen. 
5. Die maatregelen kunnen zijn, in volgorde: 1. Een officiële waarschuwing; 2. Een schorsing voor een bepaalde 
periode bevestigt middels een brief van het hoofdbestuur; 3. Royeren van het lidmaatschap door het hoofdbestuur.  
Bij niet op tijd betalen van de contributie volgt een herinnering van de ledenadministratie. Als er na de herinnering nog 
niet wordt betaald, volgt een schorsing. Als er na de schorsing nog niet wordt betaald volgt royement.  
 
Wat Kolping Boys verwacht van de ouders  
1. Als ouder moedig je je kind op een positieve en sportieve wijze aan, zonder boos te worden te schelden of te 
discrimineren.  
2. Je bemoeit je niet met de wedstrijdtactiek of met beslissingen van de scheidrechter.  



3. U dient er voor te zorgen dat uw kind op tijd aanwezig is bij trainingen en bij wedstrijden. Is uw kind ziek of 
verhinderd, neem dan contact op met de trainer of met de begeleider van het team. Zij weten dan waar u kind is en 
kunnen voor vervanging zorgen. Mocht uw kind wegblijven zonder afbericht, dan zal uw kind worden uitgesloten van 
deelnam aan trainingen en wedstrijden.  
4. U dient er voor te zorgen dat het tenue in orde is: zwart/wit shirt, zwarte broek en zwart/witte kousen. Het dragen 
van een trainingsbroek tijdens de wedstrijd is niet toegestaan. Tijdens de training dient uw kind trainingskleding te 
dragen, geen gewone kleding of schoenen.  
5. Bij uitwedstrijden is meestal vervoer nodig. Er wordt van u verwacht dat uw, in overleg met de elftal begeleiding 
regelmatig voor vervoer zorgt. De club regelt geen vervoer.  
 
Wat u van Kolping Boys kunt verwachten  
1. Kolping Boys streeft ernaar dat u kind één of tweemaal per week kan trainen onder begeleiding van ervaren 
trainers.  
2. Wij zorgen er voor dat uw kind op de zaterdag of zondag een wedstrijd kan voetballen, dit wordt geregeld via de 
KNVB. Kolping Boys geeft teams op, en de KNVB deelt deze teams in.  
3. Een speler wordt ingedeeld in een vast team; als een ander team echter te kort spelers heeft, dan kan het 
voorkomen dat spelers moeten invallen. Dit gebeurt alleen na overleg met de betrokken begeleiders en toestemming 
van de betreffende jeugdcoördinator.  
4. Het kan voorkomen dat een speler te hoog of te laag is ingedeeld, hij/zij krijgt dan het advies om in een ander elftal 
te gaan voetballen, dit gebeurt in overleg met de betrokken ouders, begeleiders en trainers en het hoofd Jeugd.  
5. Aan het einde van het seizoen nemen alle teams deel aan het eigen jeugdtoernooi, en in veel gevallen ook aan een 
of meerdere ander toernooien. Voor vervoer dienen de ouders zelf te zorgen.  
6. Er worden ook verschillende andere activiteiten georganiseerd waaraan uw kind deel kan nemen, zoals een FIFA 
toernooi voor Playstation 4, zaalvoetbal, enz. 
 

  



E. VOORLOPIGE INDELINGEN  

 
We starten dit seizoen met 1 JO19-team, 7 JO17-teams, 5 JO15 teams en 3 JO14 teams bij de jongens en 1 MO19 
team, 2 MO17-teams, en 3 MO15-teams bij de meisjes. Totaal dus 22 teams. De juniorencommissie hoopt, dat 
iedereen de vakantietijd goed doorbrengt en dat we allen weer gezond en wel in augustus terugzien!  
 
LEEFTIJDSCATEGORIËN 
In onderstaande tabel staan de leeftijdscategorieën en het bijbehorende geboortejaar van de junior. 
De peildatum is 31 december van enig jaar.  
 
GEBOORTEJAAR         LEEFTIJDSCATEGORIE 

2005 JO14 

2004 JO15/MO15 

2003 of 2002 JO17/MO17 

2001 of 2000  JO19/MO19 

 
We kunnen niet genoeg benadrukken, dat de indeling voorlopig d.w.z. niet definitief is. Elk jaar weer krijgen we 
misverstanden, die echt niet nodig zijn. Mochten er desalniettemin vragen of opmerkingen zijn, neem dan gerust 
contact op met de coördinator van jouw leeftijdsgroep. Bedenk echter wel, dat wij niet zomaar indelingen "uit de hoge 
hoed" getoverd hebben. Vooral de indeling van de nieuwe leden is wel eens moeilijk.  
 
Niet alle plekken in de begeleiding en de training zijn al ingevuld . 
Zo zoeken we o.a nog een trainer voor de MO17-2 en een assistent trainer voor de MO19-1. 
Pakt u dit op, of weet u iemand om de meiden en jongens weer een mooi sportief jaar te geven ? 
 
We wijzen de ouders op hun verantwoordelijkheid jegens de vereniging in het algemeen en t.o.v. hun eigen 
zoon/dochter in het bijzonder. 
Zonder begeleiding kan en mag er niet gevoetbald worden !! En zonder trainer kan er nu eenmaal niet 
getraind worden.  
 
De (voorlopige) indeling van de teams staat op de website onder Teams > Junioren info en teamindelingen 
 
Let op: Ben je aangemeld als lid, maar nog niet ingedeeld, meldt dat dan aan de coördinator van je 
leeftijdscategorie. 
 
 

F. JUNIOREN VRIJWILLIGERS 

 
Begeleiders en Trainers 

 
Afmelden en afgelastingen 
Bij verhindering moet je je eigen begeleider voor vrijdagavond 19:00 uur bellen, zodat hij/zij eventueel voor een 
vervanger kan zorgen. Dus niet op zaterdagmorgen nog even afbellen!!!!! 
Als je geen blessure hebt, bel je natuurlijk niet af voor onbenulligs, want je laat je ploeggenoten en je begeleider in de 
steek. Bovendien hoort dat niet bij een sportgebeuren. Als je ergens aan begint, hoor je het ook af te maken. Een 
schone taak voor ouders in deze! 
Wil je weten of het voetbal doorgaat, kijk dan op de website of bel uitsluitend je eigen begeleider en niet het 
wedstrijdsecretariaat, daar de lijn anders overbezet raakt! 
 

Wedstrijdsecretariaat 
Jan de Wit, Stef van Bakel, Johan Presierie en Jan Bolt zullen ons het komend seizoen op de zaterdagmiddagen weer 
ontvangen met een lekker kopje koffie en een blijde lach! 

 
Coördinatoren Juniorencommissie 

Elke leeftijdsgroep heeft een coördinator die de belangen van de leeftijdsgroep binnen de juniorencommissie 
behartigt. Heb je problemen, bel, of mail dan de coördinator. Hij/Zij is het allerbest met het reilen en zeilen van jouw 
groep bekend. 
JO19 Coördinator    Paul Oud  
JO17 Coördinator    Bas den Engelsman   
JO14 - JO15 Coördinator   Vacature, Bas den Engelsman neemt voorlopig waar    
MO19 Coördinator  Vacature 
MO17 Coördinator  Maurice Meije 
MO15 Coördinator  Vacature, Kristin Bosman-Stoop neemt voorlopig waar 

http://www.kolpingboys.nl/706/junioren-info-en-teamindelingen/


    

Overige leden van de Juniorencommissie 

Voorzitter  Jan Mienes   
Wedstrijdsecretaris Piet Ursem 
Algemene zaken Gerard Venneker 
Hoofd Opleidingen  Gerrit Boerman   
 
Contactgegevens zijn te vinden op de website, onder Clubinfo/Organisatie 
 
 

G. TRAININGSTIJDEN 

 
Een overzicht van de trainingstijden is te vinden op de website: www.kolpingboys.nl onder Voetbal / Trainingen / 
Trainingsschema. Per team wordt aangegeven wanneer en op welk veld de training wordt gegeven en welke 
kleedkamer je kunt gebruiken. 
Wij wijzen erop dat iedereen zich heeft te houden aan de indeling van de velden en de kleedkamers. Gebruik dus 
jouw veld en jouw kleedkamer en sluit deze af (indien mogelijk) en laat de kleedkamer schoon achter !!!!!   

 
Aanvang van de trainingen:  
Selectieteams: vanaf 13 augustus 
Niet-selectieteams: vanaf 20 augustus 
Je trainer neemt contact met je op voor de exacte datum van de eerste training. 

 
H. OEFENPROGRAMMA 

 
Alle juniorenteams zijn ingeschreven voor bekerwedstrijden, deze gelden tevens als voorbereiding op het nieuwe 
competitie seizoen. De eerste bekerwedstrijden zijn in het weekend van 1/2 september, zie Speeldagenkalender. 
 
Naast de bekerwedstrijden worden er, met name voor de selectieteams, extra oefenwedstrijden ingepland. Het 
complete oefenprogramma staat op de website http://www.kolpingboys.nl/ onder Voetbal / Programma 

 
I. COMPETITIE 

 
De competitie start in the weekend van 22/23 september, zie Speeldagenkalender. 

 
J. BELANGRIJKE DATA 

 
13 augustus:  start trainingen selectie teams (A-categorie) 
18 augustus uitgifte materialen, van 11:00 – 13:00uur 
20 augustus  start trainingen niet-selectie teams (B-categorie) 
 Let op dit is een vanaf datum, de exacte datum wordt gecommuniceerd via je trainer. 
30 augustus Begeleidersavond 
1/2 september  start bekerwedstrijden 
22/23 september  start competitie 
 

 

http://kolpingboys.voetbalassist.nl/183/organisatie/
http://www.kolpingboys.nl/
http://kolpingboys.voetbalassist.nl/950/trainingsschema/
http://kolpingboys.voetbalassist.nl/950/trainingsschema/
https://www.kolpingboys.nl/Data/Kolping/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_699/Speeldagenkalender_2018-2019.pdf
http://www.kolpingboys.nl/
http://kolpingboys.voetbalassist.nl/233/programma/
https://www.kolpingboys.nl/Data/Kolping/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_699/Speeldagenkalender_2018-2019.pdf
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