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Inleiding 
Voor u ligt de jeugdgids waar in stapsgewijs het voetbalseizoen voor de jeugdteams van SV 
Marum beschreven wordt. De gids is ontwikkeld om leiders, spelers en ouders duidelijkheid 
te geven over wat er van hen en overige betrokkenen bij sv Marum verwacht mag worden. 
Het jeugdbeleidsplan en deze jeugdgids gelden als elkaar aanvullende documenten. 
 
Sinds 2001 is www.svmarum.nl online. Op de website staat o.m. vermeld; 

- Het programma van geplande wedstrijden 

- de uitslagen en verslagen van gespeelde wedstrijden 

- de stand, etc. 

- informatie over bestuursleden, trainers, leiders en overige vrijwilligers. 
 
Daarnaast is het mogelijk om via de app Voetbal assistent actuele info over SV Marum te 
lezen. 
 
Jeugdbestuur SV Marum 
Aug-2016 
 
 

http://www.svmarum.nl/
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1. Algemeen 
 
Alle informatie voor de leider wordt verzonden via e-mail. Informatie die niet via  
e-mail verzonden kan worden, ligt in het postvakje van het betreffende team in het 
secretariaat van SV Marum. 
 
In het jeugdbeleidsplan is een overzicht opgenomen van soort en aantal overleggen, zie het 
Jeugdbeleidsplan paragraaf 1.3.5 
 
Binnen de vereniging is een commissie technische zaken actief. De TC geeft door middel 
van bijeenkomsten tips en adviezen over speelwijze tijdens de wedstrijd en trainingen. Het is 
van belang dat er regelmatig overleg is tussen trainer en leider van het team. Voor vragen 
over voetbaltechnische zaken kan altijd contact opgenomen worden met TC (Gerard van de 
Ploeg & Johan Mulder). 
 
Opgave nieuwe leden 
Nieuwe spelers moeten aangemeld worden via de website van sv Marum, bij de 
ledenadministratie. Als de speler op 1 januari van het betreffende jaar de leeftijd van 10 jaar 
of ouder heeft, moet een pasfoto bijgevoegd worden i.v.m. spelerspas. Na aanmelding 
ontvangen wij van de KNVB een relatienummer en eventueel een spelerspas. Deze 
gegevens worden doorgegeven aan de betreffende leider en op dat moment is een speler 
speelgerechtigd. 
Er is een mogelijkheid om een korte periode (plm. 2 weken) proef te trainen om te bekijken of 
het voetballen bevalt, voordat definitief tot aanmelding overgegaan wordt. De aanmelding 
voor proeftraining moet via de CatCo (zie het Jeugdbeleidsplan bijlage 1 met taken en 
verantwoordelijkheden van de CatCo) zodat er zicht blijft op de status van de aanmelding. 
De CatCo stemt af met trainer en leider(s). 
 
Contributie 
De contributiebetaling loopt van 1 juli tot 30 juni. Als een speler zich tijdens het seizoen 
afmeldt blijft de contributieverplichting bestaan. Hier zijn uitzonderingen op (bijvoorbeeld 
verhuizing/medische redenen), het Jeugdbestuur beslist of contributiebetaling tijdens het 
seizoen wordt stopgezet. 

 
De voorbereiding op de competitie 
Het voetbalseizoen loopt van aug t-m mei. Een aantal teams, bijvoorbeeld de meeste O11 en 
O9 pupillen spelen een na- en voorjaarsreeks. Deze teams worden na de winterstop 
opnieuw ingedeeld en ontvangen een nieuw wedstrijdschema. 
Aan het begin van het seizoen ontvangt de leider alle gegevens van zijn spelers  
(NAW-gegevens en relatienummers en evt spelerspassen) van het jeugdbestuur. 
 
Wedstrijdschema 
Het wedstrijdschema wordt in augustus en (eventueel) februari bekend gemaakt door de 
KNVB. Vervolgens wordt deze door de wedstrijdsecretaris zo snel mogelijk onder de leiders 
verspreid. Het wedstrijdprogramma is onder voorbehoud. Door omstandigheden kan de 
KNVB altijd wijzigingen aanbrengen. In principe wordt de leider door de wedstrijdsecretaris 
op de hoogte gesteld van een wijziging. Om misverstanden te voorkomen is het raadzaam 
om wekelijks de website www.knvb.nl & www.svmarum.nl te controleren op wijzigingen. 
 
Kunstgras 
In seizoen 2016-2017 zal het kunstgras beschikbaar komen. Op dit moment wordt nagedacht 
over een schema waarbij passend gebruik door zoveel mogelijk teams het uitgangspunt is. 

http://www.svmarum.nl/Data/Marum/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/Jeugdbeleidsplan_SV_Marum_vs_1_4_91992.pdf
http://www.svmarum.nl/222/aanmelden/
http://www.svmarum.nl/Data/Marum/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/Jeugdbeleidsplan_SV_Marum_vs_1_4_91992.pdf
http://www.knvb.nl/
http://www.svmarum.nl/
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2. Gedragsregels 
Een positief (spel)gedrag op en naast de velden van zowel spelers, ouders/supporters als 
leiders draagt bij aan het professionele imago van SV Marum.  
 

sv Marum leden staan voor plezier en sportief gedrag. sv Marum is: 

- trots op de club en ontvangt iedereen gastvrij; 

- zorgt voor een positieve sfeer en een sportief klimaat; 

- toont waardering voor de scheidsrechter; 

- laat de kinderen hun spel spelen; 

- gaat zorgvuldig om met accommodatie en materialen; 

- maakt melding in geval van problemen; 

- een club die zorgt voor kwaliteit van trainingen en materiaal. 
Als iedereen zich hieraan houdt, beleven wij allemaal heel veel voetbalplezier bij onze 
gezellige en mooie vereniging! 
 

Van de leiders wordt verwacht dat ze zich positief opstellen ten opzichte van de 

vereniging, de spelers en de ouders. Dit betekent dat leiders: 

- altijd bereid zijn om uitleg of toelichting te geven aan spelers (of ouders); 

- positief coachen; 

- trainingsopkomst stimuleren;  

- passend sanctioneren; 

- voorbeeldgedrag vertonen; 

- regelen dat waardevolle spullen zo veilig mogelijk worden bewaard. 
 

Van de trainer wordt verwacht dat deze een kwalitatief goede training geeft. Dit betekent 

dat de trainer: 

- zich goed voorbereid, zorgt voor goede & gevarieerde oefenstof én enthousiast is; 

- respectvol omgaat met spelers (spelers staan centraal), ouders en leiders; 

- een signaal afgeeft aan het JB, CatCo en leider als een kind zich (structureel) niet 
respectvol gedraagt; 

- orde houdt op de training: een speler die wil weglopen/wegloopt tijdens een training 
(eenmalig) opvangt, regelt dat het kind veilig thuiskomt en een signaal afgeeft aan CatCo 
en leider. Bij een volgende training en/of wedstrijd dient een ouder/verzorger aanwezig te 
zijn, anders gaat dit ten koste van het team. 

 

Van de spelers wordt verwacht dat ze zich als team opstellen en correct gedragen. Dit 

betekent dat spelers: 

- zich sportief gedragen, in- en buiten het veld; 

- zoveel mogelijk aanwezig is bij trainingen, wedstrijden en activiteiten; 

- respect hebben voor andermans eigendommen en blijf van andermans spullen af; 

- beslissingen van trainers en leiders accepteren; 

- gedurende trainingen en (voorbereidingen op) wedstrijden niet weggaan zonder zich af te 
melden bij leider of trainer; 

- zorgvuldig en netjes omgaan met materiaal van de club zoals kleding, ballen, 
kleedkamers (na afloop van training en wedstrijd aanvegen) en overige materialen. 
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Van de ouders wordt verwacht dat ze een positieve instelling hebben ten opzichte van het 

team en SV Marum. Dit betekent dat ouders: 

- genieten van het kind dat plezier in de voetbalsport heeft; 

- spelers aanmoedigen en geen negatieve kritiek geven op eigen-, andermans kind, leider 
of scheidsrechter; 

- begrijpen dat de leider de opstelling-, wissels bepaalt en het team coacht tijdens de 
wedstrijd; 

- zorgen voor (extra) aanwezigheid bij trainingen en/of wedstrijden als je kind dit nodig 
heeft. Dit signaal kan worden afgegeven door JB, leider en/of CatCo; 

- kinderen aanspreken op niet respectvol gedrag; 
- zo min mogelijk waardevolle spullen aan kinderen meegeven.  
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3. Leiders taken 
Na ontvangst van het wedstrijdschema maakt de leider voor alle spelers (ouders) van zijn 
team een schema. Hierop staan vermeld:  

- data en plaats van de wedstrijd; 

- tijd aanwezig zijn; 

- wie rijdt; 

- eventueel keeper en aanvoerder. 

- wassen tenues. In de kledingtas zit het wasvoorschrift.  
Als de laatste twee punten eerlijk onder de ouders verdeeld worden, zijn de kosten voor 
iedereen gelijk. Praktische tips: 

- geef aan dat wanneer een speler verhinderd is, dit vroegtijdig gemeld moet worden. 

- vermeld op het schema dat ouders bij verhindering voor het vervoer, zelf voor vervanging 
moeten zorgdragen. 

 
Materiaal 
Bij aanvang van het seizoen ontvangt de leider het materiaal voor zijn team. Het materiaal 
bestaat uit: wedstrijdtenue spelers en keeper (shirt, broek en kousen), ballen (waarvan 1 
wedstrijdbal), een waterzak, spons, bidon en aanvoerdersband. 
Spelers moeten zelf voor voetbalschoenen, scheenbeschermers en eventueel 
keeperhandschoenen zorgen. Scheenbeschermers zijn verplicht zowel bij de wedstrijd als 
training. 
 
De leider ontvangt in bruikleen een coachjas van de Vrienden van SV Marum. Voor het 
gebruik van deze jas gelden dezelfde regels als voor het trainingspak. 
Materialen blijven te allen tijde eigendom van SV Marum. Als het materiaal incompleet is of 
incorrect dit direct melden aan de materiaalcommissie. 
Aan het eind van het seizoen wordt het materiaal geïnventariseerd en eventueel ingenomen. 
 
Scheidsrechter 
De wedstrijdsecretaris maakt aan het begin van het seizoen een indeling voor de 
scheidsrechters. Dit overzicht wordt ook verspreid onder de leiders. Het is aan te bevelen de 
scheidsrechter in de week voorafgaande aan de wedstrijd even te vragen of het correct is dat 
hij fluit. Dit om misverstanden op de wedstrijddag te voorkomen.  
In principe moet de scheidsrechter zelf voor vervanging zorgen.  
 
Reserveshirts 
Als de ploegen in dezelfde kleur shirts spelen, is de afspraak dat het thuisspelende team 
voor reserveshirts (hesjes) zorgt. 
Bij thuiswedstrijden wordt de leider door de wedstrijdsecretaris geïnformeerd. Er wordt een 
tas met reserveshirts (rood) in de meterkast van het kleedkamergebouw (2e deur links) 
klaargezet. De leider is verantwoordelijk dat deze shirts schoon in de tas teruggezet worden 
in de meterkast. Bij uitwedstrijden dient de tegenstander voor reserveshirts te zorgen. 
 
Lenen spelers van andere teams 
Als er een tekort is aan spelers door ziekte of vakantie, kan er bij een ander team geleend 
worden. Dit gaat altijd in overleg met de betreffende leider van het team & CatCo en dus niet 
rechtstreeks met de speler. Voorwaarde is dat er een speler geleend wordt die in dezelfde 
leeftijdscategorie voetbalt en in een gelijkwaardig team. 
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Speeltijden wedstrijden 
O19        2 x 45 min. 
O17       2 x 40 min. 
O15        2 x 35 min. 
O13        2 x 30 min. 
O11       2 x 25 min. 
O9          2 x 20 min. 
Kabouters  1 x 60 min 
   
Afgelastingen 

- Afgelastingen komen ook op www.svmarum.nl  

- Wanneer de thuiswedstrijd wordt afgelast, wordt door de wedstrijdsecretaris de 
tegenstander, scheidsrechter en leider geïnformeerd. De leider moet zijn spelers (ouders) 
informeren. De wijze waarop de spelers geïnformeerd worden is naar eigen inzicht. 
Whatsapp is een handige en snelle manier om dit te regelen, alternatieven zijn 
sms/email. 

- Als een uitwedstrijd is afgelast wordt dit vaak doorgegeven aan de leider en/of 
wedstrijdsecretaris. De wedstrijdsecretaris informeert de leider in dit geval.  

 
Afgelastingen door KNVB 
Bij extreme weersomstandigheden kan de KNVB voor de hele regio de wedstrijden 
afgelasten. Dit staat vermeld op teletekst pagina 603. 

- De A-categorie is O17, O15 en O13.  

- Onder de B-categorie vallen de overige teams. 
 
Als de KNVB deze afgelasting bekend gemaakt heeft, worden de leiders niet door de 
wedstrijdsecretaris geïnformeerd. 
       
Oefenwedstrijden  

- In een periode dat er niet gevoetbald wordt is, bestaat de mogelijkheid om een 
oefenwedstrijd te organiseren. De leider kan hierover afspraken maken met een 
tegenstander.  

- Bij thuiswedstrijden moet er bij de wedstrijdsecretaris geïnformeerd worden of er een veld 
beschikbaar is. Informeer ook of de kantine en kleedkamers geopend zijn. 

- Eveneens moet de leider voor een scheidsrechter zorgen, eventueel in overleg met 
wedstrijdsecretaris. 

- Voor een uitwedstrijd moeten alleen de spelers (ouders) geïnformeerd worden.  
 
Trainingen 

- De trainingen worden het hele seizoen gegeven, met uitzondering van een aantal 
vakanties. De leider zorgt ervoor dat ouders en spelers deze informatie ontvangen.  

- Het is raadzaam om bij de spelers te informeren over de beschikbaarheid in m.n. de 
herfst- en meivakantie. In overleg met de trainer kan bepaald worden of de training 
wel/geen doorgang kan vinden of dat er samen met een ander team getraind wordt. 

- Elk jaar wordt de mogelijkheid onderzocht of er trainingsuren beschikbaar zijn in sporthal 
de Holten. Informatie hierover volgt via de CatCo en leider. Zodra kunstgras beschikbaar 
is, zal er door de club minder/geen zaal training worden gefaciliteerd. Hierover volgt info. 

http://www.svmarum.nl/


 

 

 

 
 

9 

 

4. De wedstrijddag 
Zaterdags zijn er twee gastvrouwen aanwezig van 8.00 tot plm. 12.00 uur in de kantine 
(eerste deur rechts). Zij ontvangen de jeugdleiders, beheren het wedstrijdformulier, geven 
informatie over veld en kleedkamer, zorgen voor ranja/thee in de rust en reiken koffiebonnen 
uit. 

- Meld je voor de wedstrijd bij de gastvrouwen en vul het wedstrijdformulier in. 

- Bij 7-tallen is er een A5-formaat wedstrijdformulier. Hierop moet de vereniging en 
relatienummer (BBBF41E) worden ingevuld. Eveneens de naam en relatienummer  

- van de leider en aanvoerder. 

- Bij 11-tallen moeten alle namen en relatienummers van de spelers worden ingevuld.   

- Het is verplicht om op verzoek van de scheidsrechter de spelerspassen te tonen. 

- Na de wedstrijd moet het formulier door beide teams en scheidsrechter ondertekend 
worden. Bij uitwedstrijden moet er een kopie van het formulier ingeleverd worden bij de 
gastvrouwen SV Marum. Bij afwezigheid kan deze afgegeven worden achter de bar. 

- Informeer bij de leider van de tegenpartij of hij zich gemeld heeft bij de gastvrouwen. 

- Het thuisspelende team zorgt voor de wedstrijdbal. Deze kan opgepompt worden in het 
materialenhok (linkerdeur naast ingang kleedkamergebouw).  

 
Vlak voor en tijdens de wedstrijd: 

- Als kinderen zijn omgekleed, gaan ouders uit de kleedkamer. De leider en/of trainer kan 
dan korte motiverende speech houden om vervolgens gezamenlijk als team de 
kleedkamer te verlaten en naar het veld te gaan. 

- Maak de opstelling bekend en wijs een aanvoerder aan. Bij de jongste jeugd is het aan te 
bevelen elke week een andere aanvoerder te kiezen. Vertel hem dat hij de 
scheidsrechter en de aanvoerder van de tegenstander een hand moet geven. Het 
wedstrijdformulier moet door de aanvoerder ondertekend worden, maar in de praktijk 
gebeurt dit vaak door de leider.  

- Voor de 7-tallen geldt dat er maximaal met 8 spelers gespeeld mag worden; 9 spelers is 
teveel. Overleg voor de wedstrijd met de tegenstander en scheidsrechter over het aantal 
spelers.  

- Laat bij de jongste jeugd de spelers op zoveel mogelijk verschillende posities voetballen. 

- Bij de oudere jeugd wordt er meer gekeken waar een speler zijn kwaliteiten heeft en 
wordt er meer prestatie- en resultaatgericht gevoetbald. 

- Bij de O9 pupillen is er, in principe, nog geen vaste keeper. Laat iedereen bij toerbeurt 
een wedstrijd (of 1 helft) keepen. 

- Stimuleer de teamgeest door gezamenlijk de kleedkamer te verlaten en naar het  

- veld te gaan. 

- Begin altijd met een warming-up. Deze kan bij thuiswedstrijden ook op het trainingsveld 
gehouden worden.  

- Bij de O9 pupillen is het voornamelijk positie aanmoedigen. Bij de oudere jeugd verandert 
dit meer en meer in het positief coachen van het team. 

- Uitgangspunt is dat iedere speler zoveel mogelijk gelijke speeltijd krijgt, zeker bij de 
jongste jeugd.  

- Doelpunten gezamenlijk vieren! 

- De gastvrouwen zorgen voor thee/ranja in de rust. Als er na 12.00 uur een wedstrijd 
gespeeld wordt, moet de ranja/thee uit de kantine gehaald worden. 
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Na de wedstrijd: 

- De O9- en O11-pupillen gaan na elke wedstrijd penalty’s schieten. Laat iedereen 
wachten tot alle penalty’s genomen zijn.  

- Laat de spelers, ongeacht de uitslag van de wedstrijd, de tegenstander een hand  

- geven en bedanken voor de wedstrijd. 

- Het laatst spelende 7-tal hangt de doelen terug. Er wordt ‘s middags door elftallen op 
hetzelfde veld gespeeld. 

- Iedere speler gaat na de wedstrijd douchen. 

- Als er meisjes in het (jongens)team spelen, kan er bij thuiswedstrijden gebruik  

- gemaakt worden van de meisjeskleedkamer of van een scheidsrechters kleedkamer. 
Overleg even met de gastvrouwen wat de meest praktische oplossing is. 

- Voetbalschoenen moeten zoveel mogelijk schoongemaakt worden aan de borstels buiten 
het kleedkamergebouw. 

- Laat de kleedkamer, ook die van de tegenstander, na de wedstrijd veegschoon achter. 
Materiaal hiervoor staat in de werkkast in het kleedkamergebouw (2e deur rechts). 

- Informeer de webmaster over de uitslag van de wedstrijd en stuur hem een 
wedstrijdverslag. Het wedstrijdverslag kan ook door een ouder, supporter gemaakt 
worden. 
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5. Activiteiten 
In de schoolvakanties, met uitzondering van de zomervakantie, worden er verschillende 
activiteiten georganiseerd door de activiteitencommissie zoals:  

- Sinterklaas toernooi; 

- Onderling zaalvoetbaltoernooi in kerstvakantie; 

- Kampeerweekend; 

- Eindfeesttoernooi; 
Bij alle activiteiten wordt rekening gehouden met de leeftijd van spelers. 
 
Toernooien zowel op het veld als in de zaal zullen (vanaf het nieuwe seizoen) worden 
gedaan door de Toernooicommissie. 
 
Op dagen dat er een activiteit georganiseerd wordt, geldt dat er die dag geen trainingen zijn. 
De leiders ontvangen voorafgaande informatie zodat de activiteit bekend gemaakt kan 
worden aan de spelers. 
 
Zaalvoetbaltoernooi 
Tijdens de winterstop neemt ieder team deel aan het Univé zaalvoetbaltoernooi.  

- Het Univé-toernooi wordt gespeeld in het Sportcentrum te Leek.  

- Verdeeld over 2 à 3 zaterdagen worden 2 à 3 wedstrijden gespeeld. 
 
Zomertoernooien 

- Na afloop van de competitie nemen alle teams deel aan minimaal één toernooi. 

- De uitnodigingen voor uittoernooien ontvangt het jeugdbestuur. In overleg met de 
betreffende leider wordt bepaald of de uitnodiging aangenomen wordt of niet. Leiders 
worden hierover geïnformeerd door het jeugdbestuur. 

 
Kampioen 

- Bij het vieren van het kampioenschap hoort een traktatie op patat en het uitreiken van 
een medaille en bloemen. In overleg met het jeugdbestuur wordt dit gepland. 

- Een eventuele huldigingskar dient door ouders en/of leiders zelf te worden geregeld. 
  
 


