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Plezier wint altijd bij sv Laren’99! 
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Welkom! 
 
Wat leuk dat jullie zoon of dochter zich heeft aangemeld bij sv Laren’99! Bij onze club zeggen we, Plezier Wint 
Altijd, en in dit handboek vinden jullie terug wat er allemaal bij komt kijken om dit voor elkaar te krijgen voor alle 
spelers, en wat wij als club daarbij van jullie als ouders verwachten.  
 
Voor vragen en/of onduidelijkheden kunnen jullie altijd terecht bij de teamleider, de JC-coördinator en uiteraard 
ook bij mij! 
 
Elyne Kascha 
Voorzitter Jeugdcommissie 
voorzitterjc@svlaren99.nl 
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Organisatie sv Laren‘99 
 
De Jeugdafdeling neemt een belangrijke plaats in binnen de vereniging. Veel vrijwilligers zijn nodig om het grote 
aantal teams, dat ieder weekend in het veld komt, op een goede manier te begeleiden. Ook de diverse (jaarlijkse) 
evenementen en toernooien vragen een goede voorbereiding en begeleiding en veel leden zijn hierbij betrokken.   

 
Vrijwilligersbijdrage 
Bij sv Laren’99 wordt gewerkt met een vrijwilligersbijdrage van 60 euro per lid. Elk lid kan deze bijdrage  
terugverdienen als hij/zij 9 uur vrijwilligerswerk doet per lid. Voor twee kinderen is dit dus in totaal 18 uur. Sinds 
dit seizoen werken wij met het vrijwilligersrooster, dat te vinden in is onze 'VoetbalAssist-ClubApp', of op onze 
website, samen met de handleiding.  In deze app kun je je inschrijven voor bar- en keukendiensten, 
wedstrijdsecretariaat, onderhoudstaken en eventuele bezigheden tijdens evenementen. Je kan je ook aanmelden 
voor vaste taken, zoals leider, wedstrijdsecretaris of lid van de sponsorcommissie. Deze taken zijn meer dan 9 uur 
en volstaan dus ook,  vaak ook voor meerdere kinderen. Deze taken vind je op de site bij de vacatures. Tot 1 
oktober kun je je inschrijven voor het verwachte aantal uren. Daarna zal iedereen die zich niet heeft ingeschreven 
of voor onvoldoende uren, een factuur ontvangen. 
 
Bestuur 
Onze club heeft een Dagelijks Bestuur bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Het Dagelijks 
Bestuur is in het bijzonder verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de club op langere termijn. Het Algemeen 
Bestuur bestaat uit het Dagelijks Bestuur plus een aantal algemene bestuursleden voor o.a. de communicatie, en 
vertegenwoordigers van de jeugdcommissie, senioren-commissie voetbal (incl. zaalvoetbal), technische 
commissie, sponsorcommissie, fairplaycommissie, de commissie voor terreinen en gebouwen, clubhuiscommissie, 
evenementencommissie, toernooicommissie en de tenniscommissie. Al deze commissies zijn verantwoordelijk 
voor de operationele gang van zaken.  
 
De Voorzitter Jeugdcommissie begeleidt alle Jeugd Coördinatoren van de mini’s t/m J019, die vervolgens op hun 
beurt alle teamleiders J08 t/m J019 aansturen. De teamleiders zijn tenslotte het aanspreekpunt voor alle spelers 
en ouders. De jeugdcoördinatoren (JC) zijn de directe contactpersonen voor de teamleiders van alle teams binnen 
die leeftijdscategorie en vervullen een belangrijke rol voor de leiders. Zij zijn de eerst verantwoordelijke voor de 
dagelijkse gang van zaken binnen de leeftijdsgroepen en onderhouden nauw contact met de leiders. Zij zijn 
daarmee op de hoogte van zaken die spelen in een team en kunnen de teamleider daarbij helpen. Het contact met 
de JC verloopt per groep voornamelijk middels een groepsapp, met alle teamleiders van de categorie.  
 
Hieronder een overzicht alle Jeugd Commissie leden: 
 

MINI Claire van Zuiden coordinatorminis@svlaren99.nl 

MEIDEN Saskia Jepkes coordinatormeiden@svlaren99.nl 

J08 Rosalie Stormbroek coordinatorj08@svlaren99.nl  

J09 Sharon Willard coordinatorj09@svlaren99.nl  

J010 Maaike Bottenheft coordinatorj010@svlaren99.nl 

J011 Daniëlle van Nes coordinatorj011@svlaren99.nl 

J012 Stefan van Hoof coordinatorj012-13@svlaren99.nl 

J013 Stefan van Hoof coordinatorj012-13@svlaren99.nl 

J014 Pieter van Dijk & Martin uit het Broek coordinatorj014-15@svlaren99.nl 

J015 Pieter van Dijk & Martin uit het Broek coordinatorj014-15@svlaren99.nl 

J017 Albert Akker coordinatorj016-17@svlaren99.nl 

J019 Albert Akker coordinatorj018-19@svlaren99.nl 

 
 

https://www.svlaren99.nl/926/vacatures/
mailto:coordinatorminis@svlaren99.nl
mailto:coordinatormeiden@svlaren99.nl
mailto:coordinatorj08@svlaren99.nl
mailto:coordinatorj09@svlaren99.nl
mailto:coordinatorj010@svlaren99.nl
mailto:coordinatorj011@svlaren99.nl
mailto:coordinatorj012-13@svlaren99.nl
mailto:coordinatorj012-13@svlaren99.nl
mailto:coordinatorj014-15@svlaren99.nl
mailto:coordinatorj014-15@svlaren99.nl
mailto:coordinatorj016-17@svlaren99.nl
mailto:coordinatorj018-19@svlaren99.nl
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Achtergrondinformatie & spelregels voetbal 
 
De teamnamen zijn gebaseerd op samenstelling, leeftijd en hoeveelste team het is. Jeugd Onder 11 (J011) betekent 
dat jeugdspelers die in het jaar dat het seizoen begint, nog geen 11 jaar oud zijn of worden. In het seizoen 
2018/2019 zijn dit dus jeugdspelers met geboortejaar 2008. Andere voorbeelden: 

• J013-2: Jeugd Onder 13, tweede team 

• M011: Meisjes Onder 11 
 
Het jeugdvoetbal is ingedeeld in twee categorieën: 
Categorie A: J019, J017 en J015 in de hoofdklasse of 1e klasse, en J014 en J013 in de hoofdklasse 
Categorie B: alle andere jeugdteams en alle meisjesteams 
 
De KNVB leeftijdsindeling loopt van 1 januari t/m 31 december van elk jaar. Per leeftijdscategorie zijn er 
verschillen in het aantal spelers, veldgrootte, speelduur en het aantal wissel- en dispensatiespelers. Dat laatste 
betreft spelers uit een hogere leeftijdscategorie die om een bepaalde reden in een lagere categorie spelen. Bij de 
J08, J09 en J010 is er geen (jeugd)scheidsrechter in het veld maar staat er een spelbegeleider (= ouder) langs de 
lijn. 
 

Categorie Geboortejaar Veldgrootte 
Aantal 
spelers 

Maximum 
wissels Speelduur* 

Maximum 
dispensatie 

spelers Arbitage Vlaggen 

MINI 2012 en 2013 1/8 veld 4x4 nvt 2 x 15 min 0 nvt nee 

JO8 2011 kwart veld 6x6 2 2 x 20 min 1 spelbegeleider nee 

J09 2010 kwart veld 6x6 2 2 x 20 min 1 spelbegeleider nee 

JO10 2009 kwart veld 6x6 2 2 x 25 min  1 spelbegeleider nee 

JO11 2008 half veld  8x8 3 2 x 30 min  2 (jeugd)scheidsrechter nee 

JO12 2007 half veld  8x8 3 2 x 30 min  2 (jeugd)scheidsrechter nee 

JO13 2006 heel veld 11x11 4 2 x 30 min  3 (jeugd)scheidsrechter ja 

JO14 2005 heel veld 11x11 4 2 x 35 min  3 (jeugd)scheidsrechter ja 

JO15 2004 heel veld 11x11 4 2 x 35 min 3 (jeugd)scheidsrechter ja 

JO17 2003 en 2002 heel veld 11x11 4 2 x 40 min  3 (jeugd)scheidsrechter ja 

J019 2001 en 200 heel veld 11x11 4 2 x 45 min  3 (jeugd)scheidsrechter ja 

*Bij de J08&J09 is er naast de rust na 20 min, ook na 10 en 30 min een time-out van 2 min. Bij de J010 geldt hetzelfde maar dan na 12,5 en 
37,5 min. Bij de J011 en J012 is de time-out na 15 en 30 min. 

  
Ook zijn er verschillen in spelregels. Op voetbal.nl onder het kopje scheidsrechters vind je alle spelregels. Voor het 
pupillenvoetbal heeft de KNVB verschillende materialen ontwikkeld. Deze vind je op: 
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal. In alle teamtassen zit een geplastificeerde leaflet, die 
de leiders (en spelbegeleiders) kunnen gebruiken tijdens de wedstrijd.   
 
Sv Laren’99 organiseert een speciale leidersavond, verplicht voor alle leiders van de J08 t/m J012 (maandag 10 
september) en J013 t/m J019 (maandag 17 september). In het eerste deel van de avond worden alle spelregels 
nog een keer voor iedereen duidelijk gemaakt. Dit is uiteraard ook voor ouders van de J08 t/m J010 zeer 
interessant in verband met hun spelbegeleiderschap. Zij zijn dan ook van harte uitgenodigd voor dit deel van de 
leidersavond.  
 
Op dinsdag 11 september wordt weer de jaarlijkse vlag/grensrechter-cursus gegeven voor ouders van de J013 t/m 
J019. Hierover later meer in dit handboek. 

https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal
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Voorbereiding nieuw seizoen 2018-2019 
 

Bij sv Laren’99 heeft elk team een leider. Samen met de andere teams uit de leeftijdscategorie wordt deze leider 
gedurende het seizoen bijgestaan door de JC-coördinator. Elke categorie heeft ook een begeleider vanuit de 
Technische Commissie en een hoofdtrainer, die samen verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het 
technische beleid. De selectieteams worden door de hoofdtrainer getraind en ook begeleid bij de wedstrijden. Bij 
de overige teams wordt de rol van leider bij de wedstrijden door een van de ouders op zich genomen.  
 
De rol en taken van de teamleider worden nog wel eens onderschat. Leiders hebben een voorbeeldfunctie naar de 
kinderen, ouders/begeleiders, tegenpartij en scheidsrechter. Zij zijn het visitekaartje van de club. Het is een zeer 
belangrijke functie. Het belangrijkste doel dat de leiders hebben is ervoor te zorgen dat de teams kunnen spelen 
en dat alle spelers plezier hebben in hun sport. In de praktijk wordt de functie van teamleider regelmatig 
opgesplitst in twee verschillende functies. Te weten die van coach langs de lijn en van communicatiemanager, dit 
is degene die alle communicatie met de ouders en de club onderhoudt. In dit handboek wordt gesproken van 
teamleider en die beschrijft beide functies. 
 
Bij sv Laren’99 vragen wij voor alle leiders aan het begin van het seizoen een VOG (verklaring omtrent gedrag) aan. 
Ook gaan zij akkoord met de gedragscode die wij als club op hebben gesteld. 
 
Overzicht teamgegevens 
Bij de ledenadministratie worden leden aan- en afgemeld maar ook wordt het adressenbestand up-to-date 
gehouden voor nieuwsbrieven en belangrijker nog, het versturen van de contributiefacturen. Het is noodzakelijk 
dat alle leiders een volledig overzicht hebben en onderhouden van alle gegevens van de spelers, zoals  
adres(sen), mobiele telefoonnummers en mailadressen van (bei)de ouders, in een zogenaamde teamlijst. 
De teamleider vraagt aan het begin van het seizoen aan alle ouders deze gegevens na te kijken en waar nodig 
aan te passen en/of aan te vullen. Mochten jullie gegevens gedurende het seizoen wijzigen, geef deze nieuwe 
gegevens dan direct door aan de leider.  
 
Proefperiode van 4 weken 
Na aanmelding wordt de speler ingedeeld in zijn/haar leeftijdscategorie. Via de JC-coördinator wordt de speler op 
de hoogte gebracht van het team waarin het (voorlopig) komt te spelen, de bijbehorende trainingsdagen en de 
speeldagenkalender. De (hoofd)trainer en de teamleider worden op de hoogte gebracht van zijn/haar komst.   
 
De proefperiode gaat in bij de 1e trainingsmogelijkheid en duurt 4 weken. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor 
het eventueel opzeggen bij de ledenadministratie binnen deze 4 weken, als de proefperiode automatisch 
ophoudt.  
 
In het uitzonderlijke geval dat alle teams binnen de leeftijdscategorie waarin de speler valt vol zijn, kan de speler 
wel meetrainen met een team, maar voor wedstrijddeelname op een wachtlijst komen. De speler wordt in dit 
geval trainingslid en daarbij past een aangepaste contributie. 
  
Groepsapp per team 
Voor het efficiënt communiceren met alle ouders, heeft de leider een groepsapp aangemaakt waarin alle ouders 
deelnemen. Bij de oudere teams kan de groepsapp natuurlijk ook met de spelers zelf aangemaakt worden. Het is 
vanzelfsprekend dat ouders/spelers bij vragen/verzoeken van de teamleider zo snel als mogelijk reageren via de 
app.  
 
Wedstrijdkleding (in teamtas) 
Onze club speelt in aangeleverde, gesponsorde tenues, die eigendom zijn en blijven van sv Laren’99. svLaren’99 
rekent hiervoor in tegenstelling tot vrijwel alle andere voetbalclubs in het Gooi, geen extra bijdrage. 
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Trainen in deze tenues is niet toegestaan. De shirts en broeken worden elke week bij de wedstrijd uitgedeeld en 
weer ingenomen. Dit bevordert het zo belangrijke kleedkamermoment, en zorgt ervoor dat de kleding niet te snel 
slijt. De tenues worden wekelijks gewassen door een ouder, bij toerbeurt. Het is dus niet toegestaan om de tenues 
mee naar huis te nemen. De leider ziet erop toe dat dit gebeurt. Sokken mogen wel met de spelers mee naar huis, 
wat zeker bij de jongere teams aan te raden is omdat de spelers dan reeds met sokken, scheenbeschermers en 
goed gestrikte schoenen verzamelen. Dit levert tijdswinst op en komt de wedstrijdbespreking en de warming-up 
ten goede.  
 
Scheenbeschermers zijn door de KNVB verplicht. Zonder mag er niet gespeeld worden, ook niet getraind. Het 
kunstgras mag alleen betreden worden met noppen. Kettingen en oorbellen zijn gevaarlijk en daarom niet 
toegestaan.  
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Start van de trainingen en de (beker)competitie 
 
Het nieuwe seizoen 2018/2019 start dit jaar op maandag 27 augustus met eerst een week van enkel trainingen. 
Het nieuwe trainingsschema is terug te vinden op onze website.  
 
Elke categorie heeft een hoofdtrainer die de selectie traint/coacht en deze stuurt tevens de trainers van de 
overige teams aan.  
 
Trainingen 
Bij sv Laren’99 trainen alle teams 2x in de week, gezamenlijk met alle teams uit de categorie op hetzelfde veld. Er 
wordt afwisselend op het grasveld en op het kunstgras getraind. De trainingen worden gegeven naar aanleiding 
van het Ajax Online Academy training systeem en bestaan uit een gezamenlijke warming-up met alle teams, 
technische baloefeningen (Coerver), pass- en trapoefeningen, spelvormen en als afsluiting een partijtje.  
 
Van alle spelers, maar met name van die spelende in de selectieteams, wordt verwacht dat ze bij alle trainingen 
aanwezig zijn, en op tijd. Het is belangrijk dat iedereen uit het team (op tijd) aanwezig is omdat de training een 
wezenlijk onderdeel van de teamsport die voetbal is. Natuurlijk kan het voorkomen dat een speler niet aanwezig 
kan zijn bij de training. Ouders of de speler zelf dienen de leider of de trainer hiervan rechtstreeks op de hoogte te 
stellen zodat die rekening kan houden met de opbouw van zijn training, en de trainer & teamgenootjes niet voor 
niets op deze speler staan te wachten. Leiders kunnen ook een aparte groepsapp aanmaken voor afmelding voor 
trainingen.  
 
Wanneer spelers zonder afmelding niet op de training verschijnen, zal de trainer de speler of ouders daarop 
aanspreken, vooral als dit vaker voorkomt. Hetzelfde geldt bij herhaaldelijk te laat komen op de training. De 
trainer houdt de hoofdtrainer, de TC-er en de leider van dit soort zaken op de hoogte. 
 
Het kan ook gebeuren dat een trainer ziek is en het team samen moet trainen met een ander team, er een 
veldwijziging is of dat de training afgelast wordt. De leider wordt hierover geïnformeerd en geeft dit direct door 
via de teamapp.  
 

Informeer de leider bij ernstige blessures over het traject bij de fysiotherapeut en/of arts. Als een speler langdurig 
geblesseerd of ziek is, geeft de leider dit door aan de coördinator.  
 
Speeldagenkalender 
De speeldagenkalender is de jaarplanning van het gehele voetbalseizoen. Hierop staat precies aangegeven 
wanneer de teams welke speelronde spelen. Verder staat er ook aangegeven wanneer er inhaalwedstrijden en/of 
bekerronden staan ingepland. Kijk in de juiste kolom, bij categorie A of B en het aantal teams in de poules (terug te vinden 
via de club-app of voetbal.nl). 
 
Deze planning ontvangen alle spelers en ouders aan het begin van het seizoen van de leider zodat alle dagen vast 
in de agenda gezet kunnen worden. Probeer zo veel mogelijk rekening te houden met de competitie bij het 
plannen van weekendjes weg of vakanties, want voetbal is nu eenmaal een teamsport. En informeer de leider 
tijdig zodat er altijd voldoende spelers zijn voor de wedstrijd, of dat dit middels invallers geregeld kan worden.  
 
Bekertoernooi 
De competitie start met 3 bekerwedstrijden. Maar de eerste ronde, op zaterdag 1 september, doen we in totaliteit 
als club niet mee omdat dit het laatste weekend van de zomervakantie betreft. Dan is het lastig om volledige 
teams op de been te brengen maar belangrijkere reden is competitievervalsing tegen gaan omdat veel 
tegenstanders in een andere zomer vakantieregio zitten en al enige weken aan het trainen zijn. Deze overgeslagen 
wedstrijd zal later in het seizoen ingehaald moeten worden. De KNVB kiest hiervoor doorgaans het vrije weekend 
in de herfstvakantie (zaterdag 20 oktober), dus houd hier rekening mee. De club bekijkt of we deze wedstrijden 
eventueel doordeweeks kunnen gaan inhalen, hierover volgt later meer informatie. 
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Het bekertoernooi start altijd met een poulefase. Afhankelijk van de categorie gaan de nummers 1 en/of 2 van de 
poule door naar de knock-out ronden. In deze knock-out fase zal er na elke wedstrijd een team verder gaan naar de 
volgende ronde. Het bekertoernooi kan zo tot aan het einde van het voorjaarsseizoen doorgaan, t/m de landelijke 
finale.   
 
Definitieve teamindeling najaarscompetitie 
Na afloop van de eerste twee bekerwedstrijden zal de voorlopige teamindeling definitief gemaakt worden. Het streven is 
van niet, maar het kan soms nodig zijn dat er speler(s) gewisseld worden uit een team met die van een ander team of dat 
er nieuwe spelers toegevoegd worden. De definitieve teamindeling wordt uiterlijk dinsdag 18 september via de website 
gecommuniceerd.  
 
Teamfoto’s en foto’s tbv digitale spelerspassen  
De teamfoto’s zullen dit jaar geschoten worden op zaterdag 29 september. Hierover volgt tzt meer informatie.    
 
Voor 1 november 2018 moeten alle spelerspassen van alle spelers vanaf de J013 voorzien zijn van een duidelijke 
pasfoto. Let op: spelers onder 16 jaar mogen/kunnen niet zelf hun foto aanpassen, dus dit dient door de ouders of 
leider gedaan te worden. Check of jullie zoon of dochter al een duidelijk herkenbare foto in het systeem heeft 
staan en zo niet, lever deze dan aan bij de leider of zet deze zelf in de voetbal.nl-app. 
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Voorbereiding wedstrijden 
 
Ouders kunnen zelf via de speeldagenkalender, op de website van svlaren’99, in de app van svlaren’99 of op 
voetbal.nl zien wanneer de wedstrijden gespeeld gaan worden, maar voor de zekerheid zal de leider uiterlijk op de 
woensdag voor de wedstrijd alle benodigde info via de team-app aanleveren: 

✓ Waar de wedstrijd wordt gespeeld en hoe laat 
✓ Hoe laat er verzameld wordt en waar 
✓ Wie rijdt 
✓ Wie verantwoordelijk is voor de teamtas  
✓ Wie de limonade voor het team & de tegenpartij ophaalt uit de kantine 
✓ Wie vlagt 
✓ Wie spelbegeleider is 
✓ Wie het wedstrijdverslag schrijft 

 

Vervoer 
Het gezamenlijk vertrekken vanaf onze club naar uitwedstrijden heeft als voordeel dat je als team zeker weet dat 
alle spelers vervoerd worden en iedereen op tijd aanwezig zal zijn. Ook draagt het bij aan het teamgevoel. Indien 
ouders rechtstreeks naar de uitwedstrijd gaan, moeten ze dit op tijd aan de leider doorgeven. Spelers die niet door 
hun ouders vervoerd worden, dienen zelf een oplossing te vinden, en de leider hierover te informeren. 
 
Verzamelen (op tijd)  
De verzameltijd is bij een thuiswedstrijd is minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd, en altijd voor ons 
clubhuis. Bij uitwedstrijden moet er een tijd afgesproken worden waarop er wordt verzameld, zodat de spelers ook 
een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn bij de uit-club. Als een speler zonder bericht te laat is bij 
het verzamelen, spreekt de leider de ouders hierop aan. Te laat komen verstoort de voorbereiding van de 
wedstrijd en de warming-up. Indien het herhaaldelijk voorkomt dat een speler te laat is, zal de coördinator de 
ouders benaderen. 
 
Afgelastingen 
Bij slechte weersomstandigheden kunnen de velden worden afgekeurd. Meestal wordt dit pas bekend gemaakt op 
de ochtend van de wedstrijddag, en zeker bij de jongste teams is dat kort voor de verzameltijd. Voor 
uitwedstrijden kan de leider eventueel de dag ervoor contact opnemen met de uit-club. Op onze clubsite worden 
afgelastingen direct op de homepage vermeld. Ouders kunnen zich ook aanmelden voor de sms/mail afgelasten 
dienst die per gekozen sv Laren’99 team berichten stuurt naar het opgegeven telefoonnummer en/of email adres.  
 
Algehele afgelastingen voor district West 1 (waarin sv Laren’99 valt) zijn ook vaak in het nieuws. 
 
Afwezigheid spelers zonder bericht 
Als een speler zonder af te bellen afwezig is bij de wedstrijd, moet dit door de leider worden gemeld bij de 
jeugdcoördinator. Indien het herhaaldelijk voorkomt dat een speler niet aanwezig is, zal de coördinator de ouders  
benaderen. 
 
Kleedkamer 
Soms gebeurt het door gebrek aan kleedkamers dat het team een kleedkamer moeten delen met een ander team. 
Houd rekening met elkaar en zorg ook dat je eigen teamkleding weer in de juiste tas terecht komt. De leider is 
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de kleedkamer. Zorg er met elkaar voor dat de kleedkamer netjes 
wordt achtergelaten. Het blijkt ieder jaar weer dat waardevolle spullen uit de kleedkamers worden ontvreemd. 
Ondanks afgesloten kleedkamers blijft dit een probleem. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor 
deze vermissingen. Het is verstandig dat de leider voor de wedstrijd de waardevolle spullen in bewaring neemt. Op 
onze club zijn kluisjes zijn aanwezig op het secretariaat. 
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Wedstrijdbespreking 
Het kleedkamermoment voor de wedstrijd is belangrijk om zo het team voor te bereiden op de wedstrijd. Daarom 
moet er altijd voor gezorgd worden dat het team minimaal een half uur heeft voor de wedstrijd. Na het omkleden 
waarbij bij met name de jongere teams de hulp van ouders hard nodig is, blijven de spelers alleen met de leider in 
de kleedkamer voor de voorbespreking.  
 
Warming-up 
De spieren van de spelers van de mini’s t/m J012 zijn nog lekker soepel maar het belang van een warming-up moet 
je ze al vroeg bijbrengen. Het is goed voor de teamspirit en zeker bij slecht weer is het zaak om ze bezig te houden. 
Voor teams van de J013 en hoger is het van belang om de spieren te rekken en zo blessures te voorkomen. De 
leider verzorgt in principe de warming-up maar kan hierbij om assistentie vragen bij de ouders. 
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Tijdens de wedstrijd 
 
Plezier in het voetbal moet altijd voorop staan. Als een speler zijn plezier in voetbal verliest, dan zijn de andere 
doelstellingen niet meer haalbaar. Onze club gelooft hierin sterk en verwacht van al haar vrijwilligers binnen de 
vereniging en alle ouders daarom een kindvriendelijke, positieve en stimulerende benadering, die past bij leeftijd 
en voetbalkwaliteit. Iedere speler heeft recht op een correcte behandeling. Ook minder prettige maatregelen 
worden voor een jeugdspeler en ouders aanvaardbaar als de juiste toon en argumenten naar voren worden 
gebracht. 
 
Wij stellen als club goede omgangsvormen binnen én buiten het veld zeer op prijs. Sportiviteit en respect voor de 
tegenstander, scheidsrechter, leider, trainer en medespelers staan hoog in het vaandel. De speldiscipline moet 
groot zijn bij de spelers. Van de teamleider dient een positieve invloed uit te gaan. sv Laren‘99 moet een 
vereniging blijven waar met waardering over wordt gesproken. Het plezier in het voetbalspel is zoveel groter als de 
sfeer in en rond het veld goed is. 
 
Het toepassen van de spelregels ligt in de hand van de scheidsrechter of spelbegeleider. Het belangrijkste doel in 
het leiden van het spel moet zijn de spelers zoveel mogelijk te laten voetballen.  
 
Aanmoedigen 
Niet alleen van de spelers, maar ook van de ouders verwachten wij dat ze zich naar behoren gedragen en sv 
Laren’99 op een positieve wijze uitdragen. Als supporter is het leuk en erg belangrijk dat je aanmoedigt. Spelers 
ervaren het als prettig als een vader, moeder of andere familieleden komen kijken en aanmoedigen. Er ontstaat 
dikwijls een leuke en gezellige sfeer langs de lijn en dat bevordert het plezier van iedereen.  
 
Op het speelveld mogen zich alleen de spelers, spelbegeleider of scheidsrechter en teamleider(s) bevinden. Velden 
zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant 
moet. Ouders en toeschouwers staan achter de hekken of reclameborden, buiten het veld. 

 
Wij willen langs het veld geen coaching door de ouders, laat dat over aan de leider. Als de spelers aanwijzingen 
krijgen van meerdere volwassenen weten ze vaak niet meer waar ze aan toe zijn. Geen tactische kreten, want ze 
hebben het al moeilijk genoeg met de bal, met zichzelf en met de tegenstander. Wij wensen geen commentaar 
op de scheidsrechter, niet door spelers, de teamleider, maar ook niet van ouders. Beloon je eigen kind niet door 
bijvoorbeeld geld of snoep te beloven als hij een doelpunt maakt en als je kind een fout maakt dan maak je deze 
niet belachelijk en wordt hij/zij niet gestraft.  

 
Als ouder heb je een belangrijke rol als het gaat om het gedrag van jullie zoon of dochter. Natuurlijk kun je het 
ergens eens niet mee eens zijn. In dat geval zouden wij het op prijs stellen dat je dit dan bespreekt met de 
desbetreffende trainer, teamleider of indien nodig de betreffende coördinatoren van de leeftijdscategorie. Vaak 
berust het een en ander op misverstanden en deze zijn er om zo snel mogelijk uit de wereld geruimd te worden. 
Een stukje begrip van beide kanten zorgt in de meeste gevallen voor een snelle oplossing. 
 
Fair Play beleid 
SV Laren ’99 heeft normen en waarden hoog in het vaandel staan. Niet alleen in woorden, maar ook in een 
daadkrachtig Fair Play beleid. Via de links op de website http://www.svlaren99.nl/458/fair-play-beleid-sv-laren-
99/ zijn de betreffende Fair Play handleiding en presentatie als pdf bestand te openen.  Maar met alleen het 
opschrijven van regels en afspraken komen we er echter niet. Regels en sancties van de KNVB of vereniging 
maken namelijk niet het verschil, de heersende cultuur wel. Hoe mensen onze afspraken, ons gedrag en onze 
tolerantie interpreteren, bepaalt normaal- of onacceptabel gedrag. Voor Fair Play zijn we met z’n allen 
verantwoordelijk. Het zijn onze regels, in ons aller belang en de noodzakelijke cultuuromslag moeten we samen 
dragen. Het Fair Play beleid van SV Laren ’99 verlangt van iedereen een positieve bijdrage. Zowel van onze leden 
met aanhang, maar ook van onze gasten.  
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Spelbegeleider 
Voor de J08 t/m J010 geldt dat de thuiswedstrijd begeleid wordt op toerbeurt door een ouder uit het team, de 
zogenaamde spelbegeleider. Deze staat langs de lijn en niet in het veld en laat de spelers het spel in principe zo 
veel als mogelijk zelf spelen. Alleen als dit niet lukt, grijpt hij/zij in. Dit kan middels een fluitje (op te halen bij de 
wedstrijdsecretariaat), maar dat is niet verplicht. In de teamtas zit een geplastificeerde flyer met alle spelregels die 
de spelbegeleider voor aanvang van de wedstrijd nog even door kan nemen. Na afloop van de wedstrijd wordt de 
begeleider op het wedstrijdsecretariaat verwacht voor het doorgeven van de eindstand en ook voor het 
beoordelen van de wedstrijd qua fairplay, ten behoeve van strijd om de fairplay-bokaal.  
 
Het eerste deel van de leidersavond van 10 september (vanaf 20.00 uur in het clubhuis) zal gaan over de 
spelregels en het begeleiden van het team. Deze avond is voor de leiders verplicht maar ook voor ouders uit deze 
groepen zeer interessant.  
 
Vlagdienst 
Vanaf de J013 wordt er gespeeld op een heel veld en dan heeft elk team in de B-categorie bij elke wedstrijd de 
taak om aan 1 veldhelft te vlaggen. Dit gebeurt door de ouders, door om beurten te vlaggen. Hiervoor stelt de 
leider een vlag-schema op. Zo weten alle ouders wanneer ze aan de beurt zijn.  
 
Er wordt op dinsdag 11 september een speciale grensrechter informatie&praktijk-avond gehouden op de club om 
alle regels en vlagtechnieken door te lopen. Deze start om 19.30 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. De avond is 
opgedeeld in twee delen. In eerste instantie krijgen alle ouders les in alle regels en daarna volgt een praktijk 
gedeelte waarbij daadwerkelijk bij een (oefen)wedstrijd gevlagd zal worden. Geef je hiervoor op bij de team 
leider. 
 
Scheidsrechters 
Bij wedstrijden in de A-categorie wordt er door de KNVB een scheidsrechter aangesteld. Bij de B-categorie teams 
regelt het wedstrijdsecretariaat een (jeugd)scheidsrechter. Als iemand van sv Laren‘99 zich misdraagt, wordt er 
van de leider verwacht dat hij hiervan melding maakt bij de scheidsrechterscoördinator (fluiten@svlaren99.nl) en 
de JC-er. 
 
Spelregelbewijs 
Vanaf de J017 zijn spelers verplicht een spelregelbewijs te halen. Zonder spelregelbewijs mag een speler niet 
meespelen. Er volgt zelfs een boete! 

- Spelers geboren in 1998, 1999 of 2000 moeten nu al het bezit zijn van het spelregelbewijs.  
- Spelers geboren in 2001 moeten voor aanvang van seizoen 2018/2019 in het bezit zijn van het 

spelregelbewijs.  
- Spelers geboren in 2002 hebben het komende seizoen om het spelregelbewijs te behalen. 

Begin juli ontvangen alle betreffende spelers via de webmaster een code waarmee ze kunnen inloggen, oefenen 
en de eindtoets maken. Zie erop toe dat jullie zoon/dochter zijn/haar bewijs haalt. 
 
Het wisselbeleid 
Het wisselbeleid is er bij de J08 t/m J012 op gericht om iedereen zoveel mogelijk te laten spelen. Bij deze 
categorieën komt dit er op neer dat iedereen elke wedstrijd speelt en elke speler per wedstrijd een wisselbeurt 
krijgt.  
 
Vanaf de J013 wordt er gewisseld volgens de KNVB richtlijnen en kan er gekozen worden om de spelers niet meer 
elke wedstrijd te wisselen, maar stelt de KNVB én sv Laren’99: aan het eind van het seizoen is het wel van belang 
dat iedere speler ongeveer evenveel speelminuten heeft gespeeld.  
 

mailto:fluiten@svlaren99.nl
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Handen schudden 
Alle spelers uit het team geven de spelers van de tegenpartij en de scheidsrechter(s)/spelbegeleider voor en na de 
wedstrijd een hand of high five. De leider ziet hierop toe, en de ouders ondersteunen hierin. 
 
Limonade 
In de rust is het gebruikelijk dat er iets te drinken wordt aangeboden door de thuisspelende vereniging. Er staat 
altijd drinken klaar in de kantine in de keuken. Vergeet dus vooral de tegenstander niet als je zelf thuis speelt. Om 
toerbeurt wordt dit door de ouders verzorgd.  
 
Penalty-bokaal  
Na afloop van elke wedstrijd nemen alle spelers een penalty. Ze zijn hierbij een voor een, om en om met de 
tegenpartij aan de beurt. Alle spelers moedigen hun teamgenoten aan. Het is niet de bedoeling dat spelers na het 
nemen van hun eigen penalty weglopen.  
 
Ook dit seizoen reiken we weer de penalty bokaal uit onder de spelers van de J08 t/m J012. De leider noteert na 
afloop van de penalty’s wie heeft gescoord en houdt deze lijst goed bij. Zijn er meerdere spelers gelijk geïndigd? 
Dan wordt er een shoot-out gehouden. Na afloop van de najaarscompetitie is er per team dus 1 penaltykampioen. 
Deze speler zal deelnemen aan de finale met alle teams van de J08 t/m J012 en de uiteindelijke winnaar krijgt een 
mooie beker. De finale is traditiegetrouw tijdens de nieuwjaarsborrel van de club, begin januari. Met de 
voorjaarscompetitie starten we weer met een nieuwe ronde. De finale hiervan wordt gehouden op de traditionele 
clubdag, aan het eind van het seizoen. 
 
Wedstrijdevaluatie  
Na de wedstrijd roept de leider alle spelers bij elkaar voor een gezamenlijke afsluiting in de kleedkamer. Deze 
informele nabespreking is goed om de wedstrijddag met een prettig gevoel af te ronden, vooral als er is verloren. 
Voor de teamspirit is het hoe dan ook goed.   
 
Douchen  
Het is belangrijk om erop toe te zien, dat alle spelers, ongeacht de categorie, na afloop van de wedstrijd met elkaar 
douchen. De leider ziet er op toe dat de kleedkamer veilig is en dat elke speler zich er op zijn gemak kan voelen. 
Ouders en broertjes/zusjes wachten buiten de kleedkamer. Mobieltje staan tijdens het douchen uit. En 
badslippers zijn bij het douchen verplicht. Ook moet de kleedkamer na afloop netjes worden achtergelaten. 
 
Teamverslag  
Van alle wedstrijden kan een wedstrijdverslag gepubliceerd worden op de teampagina op de website. Dit kan de leider 
zelf doen, of elke week door een van de spelers laten doen. Bij de jongere teams hebben de spelers hierbij wat hulp 
nodig van hun ouders. Het uploaden van dit verslag kan alleen door de leider gedaan worden, die krijgt hiervoor 
speciale rechten en een inlogcode (aan te vragen via de coördinator) voor de website https://svlaren99.nl/cms 
 
Invoeren van het verslag: 
 

✓ Klik in het menu aan de linkerkant op “Speeldag taken” 
✓ Klik op “uitslagen  invullen” 

✓ Klik op de datum van de wedstrijd  
✓ Klik op het bal-icoontje  
✓ Vul de titel van een verslag in 
✓ Vul de rest van het verslag in 
✓ Klik op opslaan 
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Ook kunnen foto’s ge-upload worden, door te klikken op “foto’s uploaden”. Een beschrijving van de foto meegeven 
kan bij “foto beschrijving”. Geef je geen beschrijving aan de foto, dan verschijnt automatisch de naam van de foto. 
Als je deze niet wilt tonen, moet je de naam via “foto beschrijving” verwijderen. 
 
Invoeren van assists, (top)scoorders en eventuele kaarten:  
 

✓ Klik aan de linkerkant op “speeldag taken” 
✓ Klik op “uitslagen  invullen”  

✓ Klik op de datum van de wedstrijd  
✓ Klik op het bal- icoontje 
✓ Bij het kopje “doelpunten” kun je diegene die scoort en diegene die de assist heeft gegeven invullen. Ook kun 

je  het  type  doelpunt  invullen.  Klik  op  het plusteken als er meer dan 1 doelpunt is gescoord. Er verschijnt 
dan een extra blok. 

✓ Bij het kopje “kaarten” kun je invullen welke spelers gele of rode kaarten hebben gehad. Ook hier kun je via 
het +-teken meerdere kaarten toevoegen. 

✓ Klik  op  “wedstrijd  opslaan” 
 
Disciplinaire zaken 
Bij incidenten als ongeoorloofd verbaal of fysiek gedrag, in of buiten het voetbalveld, is de leider altijd verplicht dit 
te melden aan de Voorzitter Jeugdcommissie, en bij twijfel te overleggen met de JC-coördinator. Er zal vervolgens 
met de desbetreffende speler of ouder in gesprek worden gegaan. 
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Oefenwedstrijden en toernooien  
 
Naast alle wekelijkse trainingen, de bekerrondes en de voorjaars & najaarscompetitie wordt er nog meer 
gevoetbald op de club!  
 
Oefenwedstrijden 
Leiders bekijken regelmatig het wedstrijdschema en stemmen met de ouders uit het team af of zij bij vrije 
speeldagen een oefenwedstrijd willen inplannen.  
 
Toernooien 
Bij sv Laren‘99 doen alle teams elk jaar mee aan in ieder geval de BEL-cup en de clubdag. Daarnaast probeert de 
toernooicommissie voor ieder team extra toernooi te organiseren. De toernooien worden rond de kerstvakantie, 
Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en na afloop van de competitie gehouden.  
 
In de loop van het najaarsseizoen neemt de toernooicommissie contact op met alle leiders om te vernemen 
hoeveel animo er is binnen het team om toernooien te spelen. Die bekijkt bespreekt met de ouders van het team 
in welke vrije periodes de toernooicommissie toernooi(en) kan inplannen. Regel hierbij is dat als je je als team 
eenmaal hebt opgegeven voor een extra toernooi, je je hieraan ook echt commit.  
 
Coerverdag 
Aan het begin van de voorjaarscompetitie organiseert de club jaarlijks een Coerverdag. Hierover volgt tzt meer 
informatie. 
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Evenementen 
 
Ieder jaar organiseert onze evenementencommissie leuke dingen voor de jeugd. Hieronder een aantal (jaarlijks) 
terugkerende activiteiten op onze club: 
 
 
 

Mascotte 
Nieuw dit seizoen is onze mascotte. Het is uiteraard een wasbeer, want wasberen zijn van nature met hun zwart-
witte strepen de grootste fans van onze club. Helaas heeft onze mascotte nog geen naam dus daarom houden we 
aan het begin van het seizoen een wedstrijd onder alle leden om een originele naam te bedenken. Via de 
nieuwsbrief en de website wordt hierover meer informatie gegeven. De wasbeer zal op zoveel mogelijk 
zaterdagen langs de velden te vinden zijn om onze teams aan te moedigen, en natuurlijk ook aanwezig zijn op alle 
andere leuke evenementen. Kinderen mogen uiteraard met hem op de foto! 
 
Grote clubactie 
Gelijk met het nieuwe seizoen start ook weer de lotenverkoop voor de grote clubactie. Alle spelers ontvangen een 
boekje met 20 lootjes om te verkopen. Het team dat met elkaar de meeste lootjes verkoopt, wint een teamuitje! 
Stimuleer jullie kind in het verkopen van de lootjes want het levert de club jaarlijks veel geld op! In het nieuwe 
seizoen hebben we op ons terrein een speeltoestel kunnen plaatsen dat hierdoor betaald kon worden. 
 
Voetbalpieten op bezoek 
Op de laatste zaterdag voor 5 december krijgt onze club elk jaar bezoek van voetbalpieten die de teams komen 
aanmoedigen en pepernoten uitdelen langs de lijn. Ook willen ze nog wel eens keepen bij de penalty’s aan het 
eind van de wedstrijd of de scheidsrechter vervangen. Na afloop van de wedstrijd drinken de teams in het clubhuis 
limonade en trakteren de pieten op een aardigheidje. Niet alle teams spelen die dag thuis maar kom dan na de 
uitwedstrijd met het team naar de club om dit feestje in het clubhuis niet te missen! 
 
Pupillenteam van de week 
Elke zaterdag dat ons eerste elftal thuis speelt krijgen alle spelers van een team uit de categorie J08 t/m J010 de 
middag van hun leven! Zij zijn gekozen tot pupillenteam van de week en mogen een kijkje nemen in de keuken te 
hebben van "het eerste". Deze toppers mogen een wedstrijd mee lopen met het grote team. Na afloop staat er in 
het clubhuis een frietje met limo voor ze klaar. En krijgen tot slot een sportief kleinigheidje mee als aandenken van 
deze eretitel en leuke middag. Natuurlijk zal ook ons mascotte niet ontbreken!  
 
Het schema voor het pupillenteam van de week wordt aan het begin van het seizoen gemaakt, als de 
thuiswedstrijden van het eerste team bekend zodat alle ouders (en opa’s en oma’s en andere bekenden) deze 
datum vast in hun agenda kunnen zetten! 
 
Finale penalty bokaal 
Aan zowel het einde van het najaarsseizoen als aan het voorjaarsseizoen hebben we bij alle teams een 
penaltykampioen. In de bloedstollende finale die dan volgt tijdens de nieuwjaarsreceptie of op de clubdag, gaan ze 
onderling uitmaken wie de enige echte penalty clubkampioen is. De speler en de ouders worden door de leider  
geïnformeerd over de datum en het tijdstip van deze finale, en zorgt ervoor dat alle andere spelers uit het team 
komen aanmoedigen!  
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Kampioenschap   
Wordt een team kampioen, dan vieren we dit in het clubhuis! Alle spelers krijgen van de club friet met limo aan 
een feestelijk gedekte tafel. Ook wordt het  kampioensteam gehuldigd tijdens de nieuwjaarsreceptie of bij de 
clubdag. De leider stuurt een leuke foto’s van dit topteam naar de webmaster (webredactie@svlaren99.nl) zodat 
de hele club van deze geweldige prestatie op de hoogte is! 
 
Clubdag 
Om het seizoen feestelijk af te sluiten organiseren we een clubdag. Deze bestaat uit een programma vol met leuke 
activiteiten voor de kinderen, een bbq en een loterij vol leuke prijzen. Hierover volgt in de loop van het seizoen 
meer informatie.   
  

mailto:webredactie@svlaren99.nl
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Teamindeling volgend seizoen 
 
De Technische Commissie (TC)  stelt het voetbalbeleidsplan op en voert deze uit. Binnen het algemeen bestuur is 
de voorzitter van de TC verantwoordelijk voor dit beleid. De TC als geheel is verantwoordelijk voor het technische 
beleid en geeft leiding aan de trainers. Er is een TC-coördinator voor elke leeftijdscategorie, van J019 t/m de 
mini’s. Een belangrijk jaarlijks terugkerend onderdeel van het technisch beleid, is de teamindeling. De TC is 
eindverantwoordelijk voor de indeling van zowel de selectieteams als de breedteteams, als ook voor de klasse-
indeling van alle teams.  

 
Doelstellingen bij de teamindeling: 

✓ Elke speler moet spelen op het niveau dat past bij zijn/haar kwaliteiten  
✓ Alle spelers spelen in principe in de leeftijdscategorie die bij hun leeftijd hoort, volgens de indeling onform 

de KNVB-richtlijnen.  
✓ Dispensatie (naar de categorie eronder of erboven) gaat om uitzonderingen: om spelers met uniek talent of 

medische achtergrond. Dispensatie wordt zo min mogelijk ingezet om teams compleet te maken.  
✓ Selectieteams spelen bij voorkeur minimaal 1e klasse  
✓ Teams binnen de categorie hebben een soortgelijke verdeling van het aantal (wissel)spelers. Zestallen krijgen 

bij voorkeur 8 en maximaal 9 spelers, achttallen in principe 10 en maximaal 11 spelers en elftallen 
bestaan uit maximaal 15 spelers. 

 
Om deze doelstellingen te bereiken wordt tijdens het seizoen bijgehouden hoe de spelers zich ontwikkellen. De 
interne scouting wordt gedaan door de hoofdtrainer, onder leiding van de TC. Alle TC-ers bezoeken hun teams 
daarom ook gedurende het seizoen bij de wedstrijden, zodat ze een goed beeld krijgen van alle spelers. De 
hoofdtrainer ziet er op toe dat zijn assistent-trainer(s) van het (de) de breedteteam(s) goed begeleiden in het 
uitvoeren van de trainingen zoals afgesproken in het afdelingsplan. De TC-er houdt in de gaten of dit goed 
verloopt. De breedteteams worden door de weeks getraind door een trainer en bij de wedstrijden door een ouder 
van een van de spelers gecoacht. De trainer en de teamleider houden gedurende het seizoen goed contact met 
elkaar en de TC-er, het aanspreekpunt voor beiden, ziet hierop toe.  
 
Aan het eind van de najaarscompetitie wordt door de TC-voorzitter een vergadering ingepland voor het maken 
van de teamevaluatie/beoordelingen. Hiervoor zijn van elke categorie de TC-er, de hoofdtrainer, de JC-er en alle 
leiders aanwezig. Voor het voorbereiden van deze evaluatie wordt door alle betrokkenen gewerkt met standaard-
formulieren.  De evaluatie van de najaarscompetitie vormt de basis voor de nieuwe voorlopige indeling, die na de 
voorjaarscompetitie opgeleverd moet worden voor volgend seizoen. De TC-er, (hoofd)trainer en leider kunnen zo 
gedurende de voorjaarscompetitie nog gerichter langs de lijn spelers bekijken.  
 
Direct na afloop van de voorjaarscompetitie, en na het verstrijken van de afmeld-datum wordt opnieuw door de JC 
eenzelfde vergadering ingepland met betrekking tot het maken van de nieuwe teamindelingen. De indeling die 
bij deze vergadering tot stand komt is in de basis definitief. Alleen op eventuele afmeldingen wordt 
geanticipeerd. Nieuwe aanmeldingen worden waar mogelijk aan een team toegevoegd maar dit mag nooit ten 
koste gaan van al bestaande leden. Het kan dus voorkomen dat een nieuw lid alleen kan meetrainen en niet elke 
wedstrijd kan meespelen, behalve wanneer een invaller nodig is. Of in een team komt te spelen dat lager is dan 
zijn niveau. Na de volgende najaarscompetitie wordt bekeken hoe de teamindelingen eventueel aangepast 
kunnen gaan worden, en alle nieuwe spelers indien mogelijk een vast plekje krijgen. 
 
Uiterlijk 1 week na de clubdag wordt de teamindeling via de site bekendgemaakt.  

 


