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Voorwoord 
 

Beste jeugdleiders, 

 

Een nieuw voetbalseizoen staat voor de deur. De eerste ‘activiteit’ hebben we er al weer op zitten 

(bezoek wedstrijd Johan Cruijff schaal, zie website). Het afgelopen seizoen is het jeugdbestuur met 

een 'nieuwe start’ begonnen en daarin merkten we dat het voor veel mensen onduidelijk is wat er 

binnen de club moet gebeuren. In deze handleiding voor jeugdleiders hebben we geprobeerd de 

werkzaamheden binnen de club eenvoudig te vertalen. 

 

Binnen elke vereniging heb je vrijwilligers nodig die de vereniging draaiende houden. Zonder 

vrijwilligers heeft een vereniging geen bestaansrecht. Eén van de uitvoerende taken binnen een 

voetbalvereniging heeft de leider (waar leider staat, kan ook vaak trainer bedoeld worden) van een 

team. Maar wat wordt er nu van hem of haar verwacht als leider? Deze handleiding geeft een inzicht 

in de taken die van een leider verwacht worden. De handleiding moet worden gezien als een 

aanvulling op ons Jeugdbeleidsplan. Volgens ons behoort de definitie van een leider te zijn: “Iemand 

die de zorg en verantwoordelijkheid draagt voor het op een duidelijke en positieve manier begeleiden 

van een jeugdvoetbalteam, voor, tijdens en na de trainingen/wedstrijden”. 

 

De taak van jeugdleider is een veelomvattende functie die doormiddel van delegeren ook weer 

makkelijk gedeeld kan worden met andere ouders binnen het team. Een functie met vaste 

´verplichtingen´, maar met een grote waarderingsscore!   

 

Wij wensen u veel plezier toe bij de uitoefening van uw functie! 

 

Als u vragen heeft schroom dan niet om contact te zoeken met leden van het jeugdbestuur. 
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Inleiding 

Deze handleiding is samengesteld voor iedereen die betrokken is bij de jeugdafdeling van Neptunus-

Schiebroek. De handleiding informeert over de manier waarop Neptunus-Schiebroek is 

georganiseerd en helpt samen de jeugdafdeling vorm te geven.  

 

De handleiding is relevant en interessant voor nieuwe en bestaande jeugdleiders. Wie nieuw is op 

ons sportpark en Neptunus-Schiebroek nog niet van binnen uit kent, vindt hier veel informatie die 

helpt bij het uitvoeren van de leuke, maar ook verantwoordelijke taak als elftalleider. Wie Neptunus-

Schiebroek al wel kent kan de handleiding gebruiken als naslagwerk of om gewoon in te grasduinen.  

 

Met deze handleiding proberen we als Jeugdbestuur te bereiken dat leiders plezier hebben en 

houden in hun bijdrage aan het jeugdvoetbal en de club. Zonder vrijwilligers kan onze vereniging 

immers niet bestaan! 

 

Namens de voetbalvereniging Neptunus-Schiebroek wensen we je veel succes en plezier bij het 

leiden van een jeugdvoetbalteam!  

 

 

Michel Boerman, voorzitter 

 

René Haspers, secretaris 

 

Wilko Poulie, coördinator junioren 

 

Marcel Goedhart, coördinator pupillen 

 

Helle Verschuuren, algemene zaken en activiteiten 

 

Hans Teijn, wedstrijdsecretaris en materialen 
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1. De Jeugdleider 
 

De meeste jeugdleiders rollen bij toeval in die functie. Een zoon of dochter 

voetbalt bij Neptunus-Schiebroek en je stemt toe in het verzoek om als 

elftalleider actief te worden. En ineens heb je een titel erbij en kijkt iedereen 

naar jou als er iets moet gebeuren. Samen met de spelers, de andere leiders 

en trainers en ook het Jeugdbestuur is het echter licht werk en vooral heel 

leuk om dingen te doen die zo direct resultaat opleveren als de inzet voor 

een jeugdvoetbalelftal.  

 

 

    

De taken en verantwoordelijkheden van een jeugdleider 

Hoe je als elftalleider de activiteiten voor het team uitvoert, kun je grotendeels zelf bepalen. Dat 

geldt echter niet voor de activiteiten zelf, die vloeien namelijk direct voort uit het feit dat er 

uiteindelijk een wedstrijd gevoetbald moet worden, getraind moet worden of er een aan de club 

gerelateerde activiteit is.  

 

Wat verwacht de club en belangrijker, wat verwachten de spelers, de ouders-van-spelers en de 

trainers van een jeugdleider? Hieronder staat een lijst met de meest belangrijke activiteiten die bij 

een jeugdleider zijn belegd. De lijst is niet uitputtend en deels ook weer afhankelijk van de leeftijd 

van de spelers in het team.  

 

• De jeugdleider is het eerste aanspreekpunt voor de spelers, ouders-van-spelers en trainers van het 

team voor alles rondom het team.  

• De jeugdleider is het eerste aanspreekpunt vanuit de club voor alle zaken betreffende zijn team en 

communiceert met spelers en ouders over alles wat relevant is voor het team, de spelers, de ouders, 

de trainers.  

• De jeugdleider is de vertegenwoordiger van zijn team én Neptunus-Schiebroek bij uitwedstrijden.  

• De jeugdleider is de gastheer namens zijn team bij thuiswedstrijden.  

• De jeugdleider stimuleert spelers, ouders, toeschouwers en ook de tegenstander, zich correct en 

sportief te gedragen en spreekt aan waar dat niet gebeurt.  

• De jeugdleider zorgt voor de organisatie rondom elke wedstrijd van het team.  

• Wanneer een team niet over een trainer-coach beschikt, vervult de jeugdleider tevens die taak.  

• De jeugdleider zorgt vanaf de leeftijdscategorie JO13 voor een grensrechter bij wedstrijden van het 

team.  

• De jeugdleider is aanwezig bij de vergaderingen van de club waarvoor hij als elftalleider is 

uitgenodigd, zorgt voor input vanuit het team en de ouders en koppelt informatie vanuit de 

vergadering terug aan de spelers en ouders. 

• De jeugdleider informeert Jeugd- en hoofdbestuur over zaken vanuit of rondom zijn team die 

relevant zijn voor Jeugd- en hoofdbestuur.  

• De jeugdleider overlegt met andere jeugdleiders over het lenen en uitlenen van spelers indien een 

selectie door afwezigheid of ziekte of om een andere oorzaak, onderbemand is.  

• De jeugdleider informeert de wedstrijdsecretaris tijdig (minimaal één week van te voren) indien 

een wedstrijd van het eigen team niet door kan gaan en naar een andere datum/tijd verplaatst moet 

worden.  
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De bevoegdheden van een jeugdleider 

Tegenover deze taken en verantwoordelijkheden staan ook bevoegdheden. Zo is elke Jeugdleider de 

eerste die om te handelen als een van de taken daarom vraagt en in elke andere situatie voor zijn 

team. De leider kan bovendien op elk moment advies, raad of hulp vragen bij een andere jeugdleider, 

de coördinator binnen het Jeugdbestuur voor de leeftijdscategorie waartoe zijn team behoort of het 

Jeugdbestuur zelf.  

 

Hulp bij de uitvoering 

Vele handen maken licht werk. De verleiding om als Jeugdleider alles maar zelf te doen is erg groot 

maar het is ook de grootste valkuil. De hoofdtaak van de jeugdleider is organiseren, niet uitvoeren! 

Voer alleen die taken zelf uit die niet goed te delegeren zijn, beleg al het overige bij de overige 

ouders en afhankelijk van de leeftijd, ook steeds meer de spelers. Jeugdvoetbal is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van alle spelers en ouders die betrokken zijn bij een team, daar kan niemand 

zich aan onttrekken.  

 

 

De Elftalleider als scheidsrechter of grensrechter 

Een activiteit waar veel jeugdleiders tegen op zien en die zelfs ouders ervan weerhoudt om als 

elftalleider actief te zijn, is het moeten optreden als scheidsrechter of grensrechter. Hoewel de angst 

te begrijpen is, het is vaak toch vooral onbekendheid. Daarbij streeft Neptunus-Schiebroek ernaar in 

elk geval elke wedstrijd en zeker die vanaf de JO13 door een echte scheidsrechter te laten leiden, 

waardoor de inzet veelal tot die van grensrechter beperkt blijft. 

  

Elftalleiders die opzien tegen het optreden als scheids- of grensrechter wordt gevraagd dit kenbaar 

maken bij de Coördinator van de leeftijdscategorie van hun team in het Jeugdbestuur. Er kan uitleg 

worden gegeven en voor begeleiding bij een eerste optreden kan ook worden gezorgd.  

 

Belangrijk ook hier, doe een verzoek aan de ouders van de spelers van het team of één of enkele van 

hen niet willen grens/scheidsrechteren. Veel ouders zijn zelf actief (geweest) als voetballer of 

elftalleider en vinden het juist leuk op die manier actief te zijn tijdens de wedstrijd van hun kind. 

Indien gewenst kan het Jeugdbestuur belangstellenden inschrijven voor een cursus 

jeugdscheidsrechter. Deze cursus komt voor rekening van de club. 

 

Bedenk ook dat jouw inzet ook als scheidsrechter of grensrechter gebeurt op basis van vrijwilligheid. 

Durven toegeven het soms ook niet te weten, niet gezien te hebben, haalt al veel van de angst weg 

en ontneemt spelers en ouders alle moed kritiek te leveren.  
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2.  Lidmaatschap en faciliteiten 

Lidmaatschap van Neptunus-Schiebroek en KNVB 

Alle elftalleiders vanaf de JO13 worden door Neptunus-Schiebroek  

aangemeld als lid bij de KNVB. Elke elftalleider beschikt hierdoor over  

een persoonlijk KNVB-lidnummer dat onder meer gebruikt wordt bij  

officiële correspondentie en het digitale wedstrijdformulier. De kosten 

voor het KNVB-lidmaatschap van elftalleiders komen voor rekening  

van de club.  

 

Alle elftalleiders worden lid van de voetbalvereniging Neptunus-Schiebroek. Wij vragen iedere leider 

zich als lid aan te melden via de ledenadministratie van Neptunus-Schiebroek. 

 

Kleding voor jeugdleider 

Elke elftalleider krijgt voor de duur van zijn elftalleiderschap de beschikking over een Neptunus-

Schiebroek-elftalleidersjas. Deze jas is regendicht en wintervast en aan de voor- en achterzijde 

voorzien van Neptunus-Schiebroek-opdruk. De jas wordt kosteloos ter beschikking gesteld en er 

wordt geen borg gevraagd. Wel wordt er een bruikleenovereenkomst getekend. Bij defect of 

vermissing kan contact worden opgenomen met de materiaalman van de voetbalvereniging.  

 

Een bijeenkomst organiseren 

De Neptunus-Schiebroek-bestuurskamer is ook beschikbaar voor teams om een bijeenkomst te 

houden met ouders of spelers of beide. De bestuurskamer kan besproken worden via de secretaris 

van het hoofdbestuur. 

 

3.  Seizoenzaken 

Kennismaken 

Aan het begin van het seizoen als je de gelegenheid hebt stel je je zelf voor aan het hele team. 

Gewoon wie je bent, wat je doet en van wie je (indien van toepassing) de vader of moeder bent. Laat 

dan alle teamspelers zichzelf voorstellen. Dit kan heel eenvoudig. Veel spelers kennen elkaar al van 

school of de buurt waarin ze wonen. Ook spreek je af, na overleg met de trainer, wat de 

trainingstijden en dagen (zie bijlage 7) zijn.  

 

Verder controleer je de lijst met NAW-gegevens van alle spelers en vult dit eventueel aan met 

telefoonnummers en mailadressen (dit geef je ook door aan de ledenadministratie van de club).   

 

Jeugdcoördinator 

Voor elke leeftijdscategorie is er een contactpersoon of coördinator binnen het Jeugdbestuur. Deze 

faciliteert specifiek het voetbal voor die leeftijdscategorie en is de eerste contactpersoon voor 

jeugdleiders en trainers en zo nodig ook voor de ouders. Voor de actuele contactgegevens van de 

coördinatoren zie Bijlage 1. Contactgegevens Jeugdafdeling Neptunus-Schiebroek.  

 

Aftrapbijeenkomst 

Vóór de start van het nieuwe voetbalseizoen, worden leiders en trainers uitgenodigd 

op de aftrapbijeenkomst. Er wordt o.a. informatie gegeven over het reilen en zeilen 

van de vereniging. 

 

 



   

Handleiding Jeugdleiders Neptunus-Schiebroek 
7 

Kantinediensten 

Voor wat betreft de bardiensten op zaterdagochtend nemen wij het idee over dat in een eerdere 

bijeenkomst door de leiders/trainers is gelanceerd. Middels een schema wijzen wij elke week een 

thuisspelend team aan dat verantwoordelijk is voor het leveren van 2 ouders om de bardienst van 8 

tot 12 uur in te vullen. Ouders van dat team kunnen dus onderling afspreken wie van hen dit voor 

zijn/haar rekening neemt. De leider neemt hiertoe het initiatief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communicatie met spelers en ouders 

Elftalleiders beschikken over meer manieren om met spelers en ouders te communiceren dan ooit. 

Tegelijk heeft het ruime aanbod aan communicatiemiddelen ertoe geleid dat iedereen wel een 

persoonlijke voorkeur heeft voor een bepaald communicatiekanaal en die het liefst anderen oplegt. 

Dit geldt voor spelers, ouders maar ook leiders en trainers.  

 

 

Voorkom overmatige communicatie en probeer eenduidig te zijn in het gebruikte middel. Probeer 

aan het begin van het seizoen duidelijk aan te geven welke communicatiemiddelen gebruikt gaan 

worden, waarvoor en welke niet. Houdt hierbij rekening met de karakteristieken van de verschillende 

communicatiemiddelen. Zo is WhatsApp erg snel en gemakkelijk maar is het risico dat een bericht 

niet gezien wordt door in elk geval een of meerdere spelers/ouders groter dan bij gebruik van e-mail.  

 

Een WhatsApp-groepsapps kan desondanks ontzettend handig zijn. Stuur er dan wel op aan dat deze 

alleen voor officiële teammededelingen wordt gebruikt, en niets anders. Laat spelers gerust een 

eigen WhatsApp-groep maken, blijf daar als elftalleider dan buiten.  

 

 
 

Als teamleider heb je de leiding over het team gedurende het verloop van het seizoen. Zorg ervoor 

dat de ouders op je kunnen rekenen en informeer hen pro actief. Bijvoorbeeld door op woensdag of 

donderdag alvast een bericht uit te doen over het aanvangs- en aanwezigheidstijdstip van de 

wedstrijd van zaterdag. Betrokkenheid wordt gewaardeerd en dat betaald zich uit in een fijn en 

plezierig seizoen, samen met je team. 
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Ziekte en vervanging 

Spreek met spelers en ouders af tot welk moment in de week zij zich schriftelijk (mail of WhatsApp) 

kunnen afmelden voor een wedstrijd en vanaf welk moment dit alleen nog telefonisch kan. Benadruk 

dat indien er teveel spelers afwezig zijn een wedstrijd niet door kan gaan, en dat het lenen van 

spelers bij andere teams slechts beperkt mogelijk is en bovendien zeer tijdrovend voor de 

teamleiding. Dit daarom tot het minimum beperken.  

 

Vraag aan het begin van het seizoen eventuele geplande afwezigheid zoals voor vakanties en 

familieweekeinden, direct bij het bekend worden daarvan, ook door te geven aan de teamleiding.  

 

Afspraak Neptunus-Schiebroek: Afmelden indien een speler niet aanwezig is, is een 

verantwoordelijkheid van spelers en ouders. De plicht tot afmelden geldt zowel voor trainingen als 

wedstrijden.  

 

 

Een wedstrijd afgelasten 

Zijn er zoveel spelers afwezig dat het niet realistisch is een wedstrijd te voetballen, dan kan deze in 

uitzonderingsgevallen worden afgelast. Geef dit zo spoedig mogelijk telefonisch door aan de 

wedstrijdsecretaris van Neptunus-Schiebroek. De Wedstrijdsecretaris zal de tegenstander en 

scheidsrechter informeren en de wedstrijd via de KNVB opnieuw laten inplannen.  

 

Afkeuringen 

Het kan gebeuren dat wedstrijden worden afgekeurd vanwege slechte terreinomstandigheden. 

Melding van (algehele) afkeuring vindt plaats via de Neptunus-Schiebroek-website. Melding kan 

plaatsvinden vanaf vrijdagavond, vaak wordt de melding pas zaterdag ochtend bekend gemaakt. 

Het is niet gebruikelijk dat de leiders/sters de kinderen opbellen.  

Ook de kinderen/ouders kunnen de website raadplegen. Indien je als  

team een bellijst hebt kun je deze in werking zetten. 

De scheidsrechters worden door Neptunus-Schiebroek op de hoogte  

gebracht van de afkeuring. 

 

Het niet komen opdagen van tegenstanders 

Ingeval de tegenstander niet komt opdagen, dient telefonisch contact opgenomen te worden met de 

tegenstander, door het Bestuurslid van Dienst, de leider of de wedstrijdsecretaris. In alle gevallen 

dient de wedstrijdsecretaris op de hoogte te worden gebracht. Hij/zij zal e.e.a doorgeven aan de 

KNVB. 
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Regels voor het lenen van spelers van andere teams 

Voor het lenen van spelers van een ander team heeft Neptunus-Schiebroek intern een aantal regels 

opgesteld. Dit lijkt overdreven maar ervaringen uit het verleden hebben hier voldoende reden toe 

gegeven.  

 

Houd als vuistregel het volgende aan:  

• Leen alleen spelers van andere teams wanneer een wedstrijd anders niet gespeeld kan worden.  

• Leen bij voorkeur spelers van gelijke team (JO19 van JO19, JO15 van JO15) met een lager 

volgnummer (JO15-2 van JO15-3 niet van JO15-1) of een jongere leeftijdscategorie (JO19 van JO17, 

JO17 van JO15).  

• Spelers lenen uit een team van een hogere leeftijdscategorie is vanuit de KNVB verboden.  

• Houd bij het lenen van spelers de sportiviteit nadrukkelijk in het oog zeker wanneer om praktische 

redenen geen spelers van lagere teams kunnen invallen maar alleen spelers van een hoger team.  

 

Voor de precieze regels met betrekking tot het lenen van spelers aan of van een ander Neptunus-

Schiebroek-team, zie Bijlage 3. Regels voor lenen van spelers.  

 

Kleding 

Neptunus-Schiebroek heeft een eigen kledinglijn via Klupp-sportswear. Alle spelers dienen te zorgen 

voor een Neptunus-Schiebroek wedstrijdshirt, zwart broekje, kousen en scheenbeschermers (deze 

zijn niet bij Neptunus-Schiebroek te koop).  

 

Aankopen kunnen in onze eigen winkel (achterin bij de 

bestuurskamer) worden gedaan. In onze clubwinkel geldt bij 

aanvang van het seizoen 2016-2017 een korting van 10%. 

Indien teams een uniforme uitstraling wensen bijvoorbeeld 

via de aankoop van teamtrainingspakken, zijn zij verplicht om 

producten uit de kledinglijn die Neptunus-Schiebroek in haar  

productenlijn heeft te kiezen. Andere producten zijn niet toegestaan.  

 

Scheenbeschermers 

Het dragen van scheenbeschermers is verplicht tijdens wedstrijden en trainingen. Hiermee worden 

veel blessures voorkomen. Jeugdspelers van Neptunus-Schiebroek die geen scheenbeschermers 

dragen mogen niet deelnemen aan wedstrijden en trainingen. Het is de taak van leiders en trainers 

om hierop toe te zien.  

 

Ballen en waterzak 

Elk team krijgt de beschikking over een net met ballen voor de warming-up,  

een watertas met minimaal twee bidons (vanaf JO13). De waterzak evenals de  

bidons voor de wedstrijd vullen en meenemen naar het veld om blessures te  

behandelen en dorst te lessen.  
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Aanvoerder  

Elk team heeft een aanvoerder. Het komt bij veel jeugdteams voor dat deze wekelijks door wordt 

gewisseld. Neptunus-Schiebroek laat hier als vereniging alle teams vrij in, maar moedigt vooral bij de 

jongste jeugd het doorwisselen van een aanvoerder wel aan. Zorg wel dat de aanvoerder altijd een 

aanvoerdersband om heeft.  

 

De aanvoerder onderscheidt zich van de overige spelers van zijn team door de aanvoerdersband te 

dragen. De kleur moet afwijken van de kleur van het shirt en de band moet ongeveer 10 centimeter 

breed zijn. Hij is het aanspreekpunt voor de scheidsrechter, vóór, tijdens en na de wedstrijd. Bij een 

jeugdwedstrijd is de elftalleider het aanspreekpunt voor de scheidsrechter. 

 

Sponsoring 

In het geval dat er onder ouders of derden interesse bestaat om kleding of materialen te sponsoren 

en te voorzien van een reclame-uiting dient er contact te worden opgenomen met de 

sponsorcommissie (zie website voor contactgegevens). Zij beschikken over arrangementen om dit 

van A tot Z te regelen voor teams. Mogelijkheden bespreken, kortingen op kleding, levering, 

proefdrukken en bedrukking. Het is teams NIET toegestaan om zonder overeenkomst met Neptunus-

Schiebroek reclame-uitingen te voeren op kleding, tassen en andere materialen.  

 

Kampioen 

Als een team kampioen wordt krijgen alle spelers van Neptunus-Schiebroek 

een medaille. Tevens wordt er bij een kampioenschap door het bestuur van 

Neptunus-Schiebroek friet met drinken aangeboden. Dit geldt voor alle 

jeugdteams! 

 

Let op! Een kampioenschap is het winnen van de competitie. Het winnen van de bekerpoule (begin 

van het seizoen) betekent geen kampioenschap. Je plaatst je hiermee voor de volgende bekerronde. 

 

Het kan zijn dat je op een toernooi een beker wint. Laat dan elke speler de beker een week thuis 

houden en zelfstandig aan de volgende doorgeven. De beker komt dan vanzelf bij je terug en je kunt 

er dan een definitieve plek voor zoeken. 
 

 
In het seizoen 2015-2016 werd o.a. B4 kampioen! 
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Seizoenafsluiting team 

Het is uiteraard geen verplichting maar wel leuk om als leider(s) met het team het seizoen 

gezamenlijk af te sluiten. Bijvoorbeeld: voetballen tegen de moeders of vaders op de laatste 

trainingsavond of een BBQ bij een van de ouders. De kosten hiervoor worden door het team zelf 

gedragen.  

 

Indeling teams volgend seizoen 

Bij de indeling van de nieuwe teams worden de trainers en leiders betrokken bij de nieuwe indeling 

tijdens een vergadering. Zorg dat je er bij bent om toelichting te kunnen geven en er voor te zorgen 

dat de speler op een juiste plek terechtkomt. Echter hebben de hoofdtrainers van elke 

leeftijdscategorie het laatste woord, zij worden hier ook speciaal voor aangesteld.  

 

Tijdens het seizoen kan het nodig zijn om kleine wijzigingen in de teams door te voeren. Dit naar 

aanleiding van nieuwe aanmeldingen of spelers die stoppen met voetballen. Dit laatste proberen we 

tot een minimum te beperken en je mag de ouders hierop wijzen. Voetbal is immers een teamsport 

en dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee. 

 

Ten behoeve van de teamindeling voor het nieuwe seizoen (waarvan de voorbereidingen eind januari 

starten) is het van het grootste belang dat zo vroeg mogelijk duidelijk is welke spelers, eventueel, 

gaan stoppen.  

 

Van prestatiegerichtheid is sprake bij JO19-1, JO17-1 en -2, JO15-1 en -2, JO13-1 en -2, JO11-1 en 

JO9-1. Bij de overige teams is ook sprake van prestatiegerichtheid, maar ook het sociaal aspect weegt 

mee.  

 

De selectiecriteria voor de prestatiegerichte teams luiden als volgt: 

• Voetbaltechnische en -tactische kwaliteiten  

• Fysieke ontwikkeling 

• Mentale weerbaarheid 

• Instelling/motivatie 

 

Naar aanleiding van presteren en/of trainingsopkomst van spelers kan besloten worden in de  

samenstelling van de teams wijzigingen aan te brengen. 

 

Bij de overige teams wordt in mindere mate geselecteerd op kwaliteit. Leeftijd, sociaal aspect 

(vriendjes e.d.) en fysieke ontwikkeling spelen hierbij ook een rol. 

 

Leeftijdsgrenzen 

De peildatum, die door de KNVB wordt gehanteerd, is 1 januari. Dit houdt in dat: 

• JO19-junioren die spelers zijn, die in het jaar dat het seizoen begint 17 of 18 jaar zijn of worden. 

• JO17-junioren die spelers zijn, die in het jaar dat het seizoen begint 15 of 16 jaar zijn of worden. 

• JO15junioren die spelers zijn, die in het jaar dat het seizoen begint 13 of 14 jaar zijn of worden. 

• JO13-pupillen die spelers zijn, die in het jaar dat het seizoen begint 11 of 12 jaar zijn of worden. 

• JO11-pupillen die spelers zijn, die in het jaar dat het seizoen begint 9 of 10 jaar zijn of worden.  

• JO9-pupillen die spelers zijn, die 6 jaar worden tijdens het seizoen en die spelers, die in het jaar  

dat het seizoen begint 7 of 8 jaar zijn of worden. 
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Dispensatie 

De KNVB kan volgens opgestelde regels dispensatie verlenen om in een lagere leeftijdscategorie, met 

uitzondering van de F-pupillen, uit te komen (voor elke leeftijdsgroep maximaal drie en twee spelers 

voor respectievelijk elftallen en zeventallen). Deze regeling geldt alleen voor teams, die uitkomen in 

de z.g. B-categorie en in de pupillenreeksen van najaar- en voorjaarscompetitie.  

 

Het Jeugdbestuur kan om verschillende redenen (b.v. ter completering van een team of ter wille van 

de ontwikkeling van een speler) in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) een speler in een hogere of 

lagere leeftijdscategorie indelen.  

 

Spelregelbewijs 

Vanaf seizoen 2014-2015 zijn alle tweedejaars JO17-spelers verplicht in de loop van het seizoen een 

spelregelbewijs te halen. Spelers die niet tijdig het spelregelbewijs behalen, worden door de KNVB 

aan het begin van het volgende seizoen in Sportlink gedeactiveerd en kunnen dan dus niet opgesteld 

worden en niet meer voetballen. Spelers met een jeugdscheidsrechtsdiploma zijn vrijgesteld van 

deze verplichting.  

 

 

Om in het bezit te komen van een spelregelbewijs moeten de spelers een examen afleggen. Dit 

gebeurt online via de website www.voetbalmasterz.nl waar ook oefenstof wordt aangeboden. Om in 

te loggen op het afgeschermde deel van de voetbalmasterz-website is een persoonlijke logincode 

nodig. Deze wordt in de loop van het seizoen door de Coördinator voor de AB-teams afgegeven aan 

de leiders van de betreffende teams en spelers.  

 

De ervaring van de eerste jaren leert dat veel spelers het behalen van het 

spelregelbewijs tot het laatst uitstellen. Omdat de speelgerechtigheid van 

een speler daardoor in het gedrang kan komen loopt de druk op het moeten 

halen van het bewijs bij club en speler daardoor nodeloos op.  

Terwijl de tijd die de meeste spelers nodig hebben om het spelregelbewijs te behalen een uur en 

minder is. Het is geen scheidsrechterexamen maar een toets op basiskennis van de 12 voetbalregels 

en vooral ook een statement van de KNVB over hoe lastig het is om als scheidsrechter of 

grensrechter alles direct en zonder hulpmiddelen, live in een wedstrijd goed te beoordelen. Men wil 

er vooral ook begrip mee kweken. 

 

Jeugdkamp 

Voor de JO15-JO13-JO11 en JO9-teams en hun leiders wordt aan het einde van  

het voetbalseizoen elk jaar een Jeugdkamp georganiseerd. Neptunus- 

Schiebroek gaat al een paar jaar naar kamphuis De Kievit in Esbeek. Het kamp  

begint altijd op vrijdagmiddag en eindigt op zondagmorgen/middag. Op vrijdag  

is het gezamenlijke vertrek met een touringcar vanaf de parkeerplaats van de  

club. Het kamp is een jaarlijks feest voor de jeugd en ook voor de leiders. Er worden tal van 

activiteiten georganiseerd. De organisatie is in handen van het Jeugdbestuur. Het Jeugdbestuur 

vraagt hiervoor een bijdrage en wordt jaarlijkse vastgesteld n.a.v. de opbrengst van de Grote 

clubactie; 
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Grote clubactie 

In september zullen alle leiders van het Jeugdbestuur een pakketje  

ontvangen met verkoopboekjes t.b.v. alle spelers in zijn/haar team.  

Op 1 oktober begint de verkoop van loten. Het is belangrijk dat de  

leider zijn/haar spelers motiveert zoveel mogelijk loten te verkopen.  

De gehele opbrengst komt ten goede aan het Jeugdkamp, spelers kunnen er zelf een  

zakcentje mee verdienen en voor de beste  

lotenverkoper is er nog een individuele prijs én  

natuurlijk de eeuwige roem! 

 

Meer informatie over de Grote Clubactie wordt nader 

toegelicht en vindt u ook op de website van de club en op  

www.clubactie.nl.  

 

 

Team / Pupil van de week 

Bij elke thuiswedstrijd van Neptunus-Schiebroek 1 wordt een pupillenteam uitgenodigd om bij de 

wedstrijd aanwezig te zijn. Hiervoor is een vast schema gemaakt, welke aan het begin van het 

seizoen wordt gepubliceerd. De spelers lopen aan de hand van de eerste elftal spelers mee het veld 

op en krijgen een traktatie in de kantine.  

 

Mocht een team niet in zijn geheel aanwezig kunnen zijn dan kan de elftalleider van het betreffende 

team ervoor kiezen 1) Team aanvullen met andere spelers (tot een maximum van 11) 2) Eén speler 

aan te wijzen als de Pupil van de week, deze maakt de voorbereiding van de wedstrijd mee en zit 

tijdens de wedstrijd in de dug-out bij de selectie. Na afloop ontvangt hij in de bestuurskamer een 

traktatie. De uitnodiging geldt nadrukkelijk ook voor de ouders van de pupil(len). 

 

Thuistoernooien 

Vanaf het seizoen 2016-2017 tracht het Jeugdbestuur van Neptunus-Schiebroek i.s.m. de 

toernooicommissie voor alle JO15-JO13-JO11 en JO9 teams een thuistoernooi te organiseren. De 

toernooicommissie is nog op zoek naar hulp en ideeën.  

 

Toernooien in de regio 

Aan het eind van het voetbaljaar wordt getracht om voor elk jeugdteam naast onze eigen 

jeugdtoernooien voor ten minste één ander toernooi in te schrijven. Meestal zijn dit toernooien die 

in een dagdeel worden afgewerkt bij een vereniging in de regio. Het is een leuke gelegenheid om het 

seizoen af te sluiten. De teams worden hiervoor over het algemeen in januari al door de 

toernooicommissie voor uitgenodigd.  

 

Afspraak Neptunus-Schiebroek: JO17-teams en hoger dienen zelf een verzoek in te dienen bij de 

toernooicommissie of er belangstelling is om aan een toernooi deel te nemen. Deze teams worden 

niet standaard voor een toernooi ingeschreven.  
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Internationale toernooien 

Afgelopen jaren hebben verschillende jeugdteams van Neptunus-Schiebroek deelgenomen aan 

internationale toernooien in binnen- en buitenland. Het is telkens een unieke ervaring geweest die 

de spelers hun leven lang niet zullen vergeten. Het initiatief voor deelname aan zo’n internationaal 

toernooi ligt bij de teams en de teamleiding.  

 

Informatie over deelname is verkrijgbaar bij het Jeugdbestuur die geïnteresseerden ook in contact 

kan brengen met spelers, elftalleiders en trainer-coaches die dit eerder hebben georganiseerd.  

 

 
In 2016 nam Neptunus-Schiebroek C1 deel aan de Norhalne Cup in Denemarken. 
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4.  Wedstrijdzaken en competitie ‐ indeling 
 

De volgende informatie geldt voor alle wedstrijden die een team speelt gedurende het seizoen, 

zowel voor uit- als thuiswedstrijden.  

 

Wedstrijden 

Elk Neptunus-Schiebroek-team (m.u.v. mini’s en kabouters) is ingedeeld in een bekerpoule en speelt 

tot aan de herfstvakantie de wedstrijden van die competitie. N.a.v. deze resultaten bepaald de KNVB 

de competitie indeling, die na de herfstvakantie van start gaat. Wedstrijdschema, speeltijden en 

locaties kunnen worden bekeken op www.voetbal.nl de website van de KNVB voor het 

amateurvoetbal.  

 

Afspraak bij Neptunus-Schiebroek: Wedstrijdinformatie op voetbal.nl is leidend, tenzij de 

wedstrijdsecretaris van Neptunus-Schiebroek anders vermeld. Bij afwijkende informatie altijd 

navragen bij de wedstrijdsecretaris. 

 

Competitie - indeling en voetbal.nl 

Via het Jeugdbestuur, worden leiders en coaches aan het begin van het seizoen geïnformeerd over 

de indeling voor competitie en beker.  

 

Informatie hierover is ook te vinden op de KNVB-website www.voetbal.nl en deze is ook op 

smartphones en tablets eenvoudig te raadplegen middels een van de vele voetbal.nl-apps (iOS, 

Android, Windows Phone). Maak op voetbal.nl een account aan en log daarmee in. Zoek vervolgens 

Neptunus-Schiebroek en meld je aan als lid van de voor jou als leider relevante teams. Dat is 

natuurlijk het eigen team, maar i.v.m. de mogelijkheid tot het uitlenen en lenen van spelers minimaal 

ook de andere teams in dezelfde leeftijdscategorie plus die in de leeftijdscategorieën hoger en later.  

 

Door in voetbal.nl je als lid aan te melden voor die teams wordt je, afhankelijk van de gebruikte app, 

ook op de telefoon geïnformeerd over wijzigingen in het speelschema of veranderingen in 

speeltijden.  

 

Competitie - indeling wijzigen 

De competitie-indeling wordt bepaald door de leeftijdscoördinator van Neptunus-Schiebroek. De 

betreffende coördinator binnen het Jeugdbestuur doet dit in overleg met in eerste instantie de 

hoofdtrainer van een leeftijdsgroep en vervolgens met de individuele coaches. Het is belangrijk deze 

informatie zo goed als mogelijk en ruim op tijd in te schatten. De mogelijkheid teams vooraf aan het 

seizoen anders ingedeeld te krijgen is zeer beperkt. De KNVB is hierin zeer terughoudend. Lopende 

het seizoen is dit zelfs nog moeilijker. Is er echter reden om toch te willen wisselen, neem dan altijd 

wel contact op met de betreffende coördinator binnen het Jeugdbestuur.  

 

Zeker wanneer een team te hoog is ingedeeld en dus alleen zeer zware nederlagen boekt, wil de 

KNVB nog wel eens meehelpen. Wacht niet te lang, neem wel zo snel mogelijk contact op met de 

coördinator. Elke dag wachten verkleint de kans op een wijziging in de indeling.  

 

Speelduur  

Jeugdvoetbal bestaat uit verschillende categorieën met elk een eigen wedstrijdduur en aantal 

veldspelers. Hieronder het overzicht per leeftijdscategorie en aantal veldspeler. 
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Leeftijdscategorie  Minuten   Aantal spelers    Veldgrootte  

JO19-junioren  2 x 45  11 tegen 11   Heel veld  

JO17-junioren   2 x 40   11 tegen 11   Heel veld  

JO15-junioren   2 x 35   11 tegen 11   Heel veld  

 

JO13-pupillen   2 x 30   11 tegen 11   Heel veld  

JO11-pupillen   2 x 25   7 tegen 7   Half veld  

JO9-pupillen   2 x 20   7 tegen 7   Half veld  

 

Spelers wisselen (Invallen) 

Behalve de basisspelers, de spelers die vanaf de aftrap meespelen, beschikt elk elftal ook over een of 

meer reservespelers. Deze zitten op de bank, in de dug-out of staan als reserve langs de kant. Een 

belangrijk onderdeel van het coachen is het wisselen van spelers. Belangrijk is te bereiken dat alle 

spelers van een team ongeveer even veel speelminuten maken.  

 

Belemmerend hierbij kan zijn dat het niet altijd is toegestaan spelers te wisselen, afhankelijk van de 

klasse waarin een team is ingedeeld en de leeftijdscategorie van het team, zijn hier door de KNVB 

regels aan gesteld. De beperking kan zijn het maximale aantal spelers dat gewisseld mag worden 

maar ook of een speler nadat deze het veld heeft verlaten opnieuw in het veld mag komen om te 

voetballen. Dit laatste heet doorwisselen.  

 

* Bij wedstrijden van de JO19, JO17 en JO15-junioren in de categorie A zijn maximaal vijf wisselspelers 

(inclusief de doelman) toegestaan. Een speler die eenmaal is gewisseld mag niet meer deelnemen aan 

de wedstrijd. Dit geldt ook voor spelers die voor blessurebehandeling zijn gewisseld. * Op dit moment 

niet van toepassing bij Neptunus-Schiebroek. 

 

Bij wedstrijden van de JO19, JO17 en JO15-junioren in de categorie B is het doorlopend wisselen van 

maximaal vijf wisselspelers toegestaan. Dat betekent dat hier een eenmaal gewisselde speler weer 

terug mag in het veld. Bij wedstrijden van de JO13, JO11 en JO9-pupillen (categorie A en B) en bij de 

meisjes is het doorlopend wisselen van maximaal vijf wisselspelers toegestaan. Dat betekent dat hier 

een eenmaal gewisselde speler weer terug mag in het veld.  

 

Categorie    Klasse     Aantal wissels    

A (Junioren)    Eredivisie t/m 1e klasse   5 wisselspelers  

B (Junioren)    2e, 3e, 4e klasse    5 wisselspelers en doorwisselen  

 

A (Pupillen)    1e, 2e divisie en hoofdklasse  5 wisselspelers en doorwisselen  

B (Pupillen)    1e, 2e, 3e klasse    5 wisselspelers en doorwisselen  

 

B (Meisjes junioren)   Alle klassen    5 wisselspelers en doorwisselen  

 

Doorwisselen heeft bij jeugdvoetbal veelal de voorkeur. Het biedt de meeste mogelijkheden om 

spelers te laten voetballen. In alle gevallen waarin het vanuit de reglementen niet is toegestaan, kun 

je in overleg treden met de trainer-coach of jeugdleider van de tegenstander en vragen of zij ook 

willen doorwisselen. Vaak zal dat het geval zijn. Is er overeenstemming, vraag dan de scheidsrechter 

of deze akkoord is met wel doorwisselen. Doorgaans zal die daar mits beide teams akkoord zijn, geen 

bezwaar tegen hebben.  
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Wassen 

Bij gesponsorde teams adviseert het bestuur van Neptunus-Schiebroek om de kleding collectief te 

wassen, d.w.z. per toerbeurt wast één van de ouders alle voetbaltenues van het team. Voor het 

wassen gelden volgende aanwijzingen:  

 

• Vraag de spelers de wedstrijdshirts al in de kleedkamer binnenste te keren en in de vuilnistas te 

doen.  

• Stop de vuile kleding na de wedstrijd in een vuilniszak, zo blijft de teamtas schoon voor de 

gewassen kleding.  

• Tel voor vertrek uit de kleedkamer de kleding, zo voorkom je vermissing.  

• Was de shirts binnenste buiten.  

• Was ook de niet-gebruikte wedstrijdkleding, dit om kleurverschillen te voorkomen.  

• Hang de kleding te drogen, gebruik geen wasdroger.  

• De shirts niet strijken, na drogen alleen vouwen.  

 

 

 

Sportlink 

Voor alle teams vanaf de JO13-teams gebruikt de KNVB inmiddels Sportlink voor de 

wedstrijdadministratie. Te verwachten valt dat zich dit de komende jaren alleen zal uitbreiden naar 

nog meer leeftijdscategorieën.  

 

Sportlink is een webapplicatie die via www.sportlinkclub.nl wordt gestart. De inlogcode is voor de 

hele club gelijk en verkrijgbaar via het Jeugdbestuur of een andere elftalleider.  

 

Vooraf aan de wedstrijd kan in Sportlink de opstelling worden opgegeven, te weten de selectie, 

basisspelers, wisselspelers, rugnummers en de grensrechter. Na afloop van de wedstrijd worden in 

aanwezigheid van de scheidsrechter de eindstand en eventuele gele en rode kaarten in Sportlink 

ingevoerd en deze uiteindelijk door beide teams bevestigd.  

 

Indien men in het bezit is van de loginnaam en het wachtwoord van het Neptunus-Schiebroek-

account op Sportlink kan het deel van de wedstrijdadministratie vooraf aan de wedstrijd, ook thuis 

worden ingevoerd. Tevens is in de Neptunus-Schiebroek-bestuurskamer een computer beschikbaar 

voor Sportlink en eventuele laatste wijzigingen. 

 

 

De handleiding voor Sportlink is opgenomen in Bijlage 5. Beknopte handleiding Sportlink en indien 

gewenst kunt je een aparte instructie krijgen via het Jeugdbestuur. 
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Spelerspas 

Alle spelers, behalve de JO11-en JO9 pupillen, hebben een KNVB-spelerspas die men verplicht is om 

te tonen aan de scheidsrechter voordat de wedstrijd begint. Deze passen worden door de leider 

beheerd. Het mag duidelijk zijn: de spelerspas moet de sportiviteit op en rond de velden verhogen. 

Met de spelerspas, die de grootte heeft van een creditcard en is voorzien van een pasfoto, kun je 

aantonen dat je lid bent van een Voetbalvereniging en dat je geregistreerd staat bij de KNVB. Indien 

spelers geen pas kunnen overleggen mogen zij niet spelen.  

 

Controle van de passen gebeurt voor de wedstrijd door de scheidsrechters in het bijzijn van de 

aanvoerders/leiders. Bij twijfel kan de scheidsrechter, in het bijzijn van beide aanvoerders/leiders, 

controleren of de foto's op de spelerspassen overeenkomen met de betreffende spelers.  

 

De scheidsrechter en de aanvoerders kunnen met behulp van de spelerspas van de voetballers een 

aantal belangrijke zaken controleren:  

• De identiteit van de speler  

• Of de speler lid is van de KNVB  

• Of de speler geregistreerd staat als spelend lid van de Voetbalvereniging die is aangesloten bij  

de KNVB  

• Of de speler in de betreffende leeftijdsklasse mag uitkomen. 

• Of het wedstrijdformulier correct is ingevuld. Komen de gegevens op het formulier overeen met de 

gegevens op de spelerspassen en staan de juiste spelers op het veld?  

 

Let er wel op dat je alle spelerspassen meeneemt,  

geen pas betekent niet voetballen!  

 

De elftalleiders dienen er te allen tijde voor te zorgen dat alle  

spelerspassen in de daarvoor bestemde bakjes op de club liggen. 

 De elftalleiders mogen de pasjes NIET mee naar huis nemen! 

 

Een spelerspas is maar enkele jaren geldig en moet daarna vernieuwd worden. De 

Ledenadministratie geeft hiervoor doorgaans aan het einde van het seizoen door aan de 

Jeugdcoördinatoren welke spelers een nieuwe pas nodig hebben. Om een nieuwe pas aan te kunnen 

vragen dient de speler een bedrag plus een recente pasfoto, de laatste voorzien op de achterzijde 

van zijn voor- en achternaam en geboortedatum, in te leveren bij zijn leider. De verdere aanvraag en 

uitgifte verloopt via de Ledenadministratie. Mocht onverhoopt een speler zijn pas kwijt zijn of deze 

toch verlopen blijken, neem ook dan contact op met de Ledenadministratie.  

 

Vanaf 1 maart 2015 is het scheidsrechters toegestaan, officieel zijn ze dit zelfs verplicht, een visuele 

controle van de spelerspas uit te voeren op het veld. Werk daar dus aan mee indien de 

scheidsrechter hierom vraagt of dit voorstelt. Zie ook http://www.knvb.nl/nieuws/33671/visuele-

controle-spelerspas-categorie-b-jeugdvoetbal 
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Scheidsrechter en grensrechter 

Neptunus-Schiebroek streeft ernaar ervoor te zorgen dat elk team een scheidsrechter heeft. Dit kan 

ook een speler zijn van een jeugdelftal. Mocht dit niet het geval zijn ga dan zelf fluiten of vraag één 

van de ouders. Bemoei je als scheids- of grensrechter niet met het spel door aanwijzingen te geven, 

de rol van dat moment vereist onpartijdigheid. Voor de spelregels verwijzen we hierbij naar het 

spelregelboekje van de KNVB.  

 

Oefenwedstrijd 

Overleg voor een oefenwedstrijd op het Neptunus-Schiebroek-terrein altijd vooraf met de 

wedstrijdsecretaris. Zonder overleg is het organiseren van een oefenwedstrijd op eigen terrein NIET 

mogelijk. Oefenwedstrijden buiten Neptunus-Schiebroek dient men ook, ruim op tijd, door te geven 

aan de wedstrijdsecretaris én de betreffende leeftijdscoördinator. 

 

 

 

5. Thuiswedstrijden 
 

De volgende informatie is specifiek voor thuiswedstrijden. 

 

Bestuurslid van Dienst 

Bij thuiswedstrijden is er altijd een Bestuurslid van Dienst aanwezig in de bestuurskamer van 

Neptunus-Schiebroek. Deze kan geraadpleegd worden en helpen bij alle organisatorische zaken 

rondom een wedstrijd.  

 

Bestuurskamer 

Voor aanvang van de wedstrijd meldt een team zich bij persoon van zijn elftalleider in de 

bestuurskamer. Dit geldt nagenoeg altijd voor zowel uit- als thuiswedstrijden. In de bestuurskamer 

beschikt Neptunus-Schiebroek over een pc met internetverbinding voor eventuele updates van de 

wedstrijdadministratie. Tevens is er koffie en thee beschikbaar voor leiders en trainer-coaches van 

Neptunus-Schiebroek-teams en gasten.  

Koffie zetten 

Is er nog geen koffie maar wil je wel koffie, in de bestuurskamer staat een koffiezetapparaat. 

Assisteer het Bestuurslid van Dienst even door koffie te zetten. Bekers, melk en suiker is allemaal te 

vinden op de tafel in de bestuurskamer of in deze ruimte. In- en rondom de bestuurskamer 

gebruiken wij alleen plastic- of kartonnen koffiebekers. 

 

Blessures, verband, brancard, ijs 

De elftalleider speelt een belangrijke rol bij de behandeling van blessures. De meeste pijntjes op het 

veld zijn met koud water uit de waterzak te verzachten en verhelpen. Ernstigere blessures en 

verwondingen dienen professioneel behandeld te worden. Bij de bestuurskamer is een 

verbandtrommel en brancard beschikbaar, in de vriezer van de kantine liggen ijsblokjes.  
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In voorkomende gevallen met een speler altijd onder begeleiding van liefst een van zijn ouders, naar 

het ziekenhuis vervoeren of een dokterspost. Openen van het toegangshek bij de entree van het 

Neptunus-Schiebroek-terrein kan via de bestuurskamer (Bestuurslid van Dienst) worden geregeld. Dit 

zelfde geldt voor toegang voor een ambulance.  

 

Kleedkamers 

Bij elke thuiswedstrijd staat de kleedkamerindeling op het informatiebord bij de ingang van de 

kleedkamers vermeld, zowel voor thuisteams als gasten.  

 

Toezicht houden in de kleedkamers door leiders is belangrijk om onregelmatigheden (ruzies, 

vernielingen, pestgedrag e.d.) te voorkomen. Vraag eventueel hulp van de ouders.  

 

Afspraak bij Neptunus-Schiebroek: vanaf de JO11-pupillen geen mannen in de meidenkleedkamers! 

En zo weinig mogelijk ouders in de kleedkamers. Voor de allerkleinsten geldt dat hulp bij het 

aankleden uiteraard mogelijk is, maar houdt s.v.p. rekening met de beperkte ruimte in de 

kleedkamer, zeker wanneer deze gedeeld wordt met een ander team.  

 

Controleer bij het verlaten van de kleedkamer of deze schoon wordt 

achtergelaten. Laat anders de laatste spelers dit alsnog regelen. Na gebruik 

van de kleedkamer wordt deze opgeruimd achtergelaten. Graag ook controle 

op het schoonmaken van de kleedkamer van de tegenstander. Het beste kan 

dit voor de wedstrijd worden afgesproken met de tegenstander.  

 

Neptunus-Schiebroek geeft doorgaans GEEN kleedkamer sleutels uit. In enkele gevallen kan het 

Bestuurslid van Dienst toch besluiten een sleutel uit te geven en is hiervoor gerechtigd om een borg 

te vragen. Bij gedeelde kleedkamers wordt NOOIT een sleutel uitgegeven. 

 

Veldindeling 

Neptunus-Schiebroek beschikt over drie velden waarop een wedstrijd gespeeld kan worden. Het 

Eerste-veld is het hoofdveld (kunstgras) met de tribune, daarnaast ligt het Tweede-veld. Aan de 

andere kant van het kleedkamergebouw ligt nog het Derde-veld. Het Derde-veld kan ook worden 

opgesplitst in twee kleinere velden, 3A en 3B.  

 

De KNVB bepaalt welk team op welk veld zijn wedstrijd speelt. Deze veldindeling staat vermeld op 

het informatiebord bij de ingang van de kleedkamers. Afwijken van de veldindeling kan inprincipe 

niet, mocht er toch enige goede reden voor zijn kan dit alleen in overleg met en na toestemming van 

het Bestuurslid van Dienst.  

 

Inspelen en warming up 

Vanwege de vele teams die elke week spelen op het Neptunus-Schiebroek-terrein is 

de ruimte voor een warming-up zeer beperkt. Houdt hier rekening mee door 

bijvoorbeeld de wedstrijdbespreking te doen vóór de warming-up. En natuurlijk de 

beschikbare ruimte zoveel mogelijk met elkaar te delen. Dit geldt ook voor en met 

bezoekende teams.  

 

Dug-out en veldcontrole 

Helaas wordt het Neptunus-Schiebroek-terrein buiten de voetbaltijden om ook gebruikt als hangplek. 

Dit kan aanleiding geven tot vernielingen en het achterlaten van glas en ander afval. Controleer 

daarom vóór de wedstrijd altijd de dug-outs (1e en 2e -veld) op vernieling of aanwezigheid van afval. 
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Doe ook een schouw op de hoofdtribune (1e -veld) en het veld zelf.  

 

Ruim afval s.v.p. op en geef vernielingen altijd door aan het Bestuurslid van Dienst. Maak bij 

vernielingen of overmatig afval s.v.p. een foto met de smartphone en mail die later aan de secretaris 

van het Jeugdbestuur met vermelding van veld en datum.  

 

 

Hoe laat aanwezig 

Ervaring leert dat een team minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd op het 

sportcomplex aanwezig moet zijn en omgekleed, om een serieuze voorbereiding en warming up te 

kunnen hebben. Veel teams kiezen ervoor drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te 

zijn. Stem de tijd dat men aanwezig moet zijn hierop af.  

 

Cornervlaggen en goals 

Controleer voor aanvang van een thuiswedstrijd of er cornervlaggen staan. Cornervlaggen staan in de 

kleine materiaalruimte bij de bestuurskamer, direct na binnenkomst links. Op elke vlag is aangegeven 

voor welk veld deze geschikt is. Indien een team als laatste op een speeldag een veld bespeeld, 

worden na afloop van de wedstrijd de cornervlaggen weer mee teruggenomen van het veld naar de 

kleine materiaalruimte in de bestuurskamer.  

 

Line-up 

Ter bevordering van de sportiviteit in het veld, beginnen Neptunus-Schiebroek-teams in elk geval alle 

thuiswedstrijden met een line-up. Daarbij nemen beide teams naast de scheidsrechter plaats waarna 

het thuisteam langs scheidsrechter en uit-team loopt waarbij elke speler de scheidsrechter plus elke 

speler van het uit-team de hand schudt en een sportieve wedstrijd wenst. Deel dit voorafgaande aan 

de wedstrijd mede aan de leider(s) van de tegenstander en eventueel de ouder/scheidsrechter. 

Aangestelde scheidsrechters worden door de club geïnstrueerd. 
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6. Uitwedstrijden 

De volgende informatie geldt specifiek voor uitwedstrijden.  

 

Vervoer 

Bij uitwedstrijden is de verzamel (vertrek) tijd extra van belang. Deze staat niet vermeld op voetbal.nl 

maar wel op de website van Neptunus-Schiebroek. De elftalleider beslist of hij de tijden zoals 

vermeld op de website overneemt of bijvoorbeeld zelf, andere tijden communiceert. De tijd zoals  

gecommuniceerd door de elftalleider is bepalend.  

 

Afspraak bij Neptunus-Schiebroek: Verzamelpunt bij uitwedstrijden is de kantine van Neptunus-

Schiebroek, tenzij de elftalleider anders bepaalt.  

 

Afspraak bij Neptunus-Schiebroek: De ouders zijn verantwoordelijk voor het vervoer naar de 

uitwedstrijden. Bij het vervoer van de jeugd naar uitwedstrijden zijn de rijdende ouders/verzorgers 

verantwoordelijk voor de met hen meerijdende spelers. Van hen wordt verwacht dat ze de geldende 

wet- en regelgeving met betrekking tot het verkeer en vervoer in acht nemen. Neem voorbeeld niet 

meer spelers mee dan het geregistreerde aantal zitplaatsen van het voertuig.  

 

Een elftalleider kan beslissen met een rijschema te werken maar is hiertoe niet verplicht. Voorkom 

extra werkdruk of problemen, vermeldt duidelijk dat bij verhindering de ouders zelf, onderling voor 

vervanging moeten zorgen.  

 

Zelf rijden A-spelers 

Sommige A-junioren beschikken al over een rijbewijs. In principe mogen zij zelf rijden voor hun team. 

Neptunus-Schiebroek is hier geen voorstander van maar we hebben geen mogelijkheid dit te 

verbieden. Wij doen een beroep op het gezonde verstand van ouders/verzorgers om te proberen dit 

te voorkomen. Denk eraan dat in een voorkomend geval ook de terugreis moet zijn gegarandeerd. 

Door blessures of vermoeidheid kan het zijn dat de speler/chauffeur niet in staat is om terug te 

rijden.  

 

Hoeveel reistijd, hoe laat weg? 

Ervaring leert dat een team minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd op het 

sportcomplex aanwezig moet zijn om een serieuze voorbereiding en warming up te kunnen hebben.  

 

Veel teams kiezen ervoor drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Stem de 

vertrektijd hierop af. 
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7.  Coachen 
 
In principe coachen de trainers het team. Indien er geen trainer bij is dan neemt de leider dit over. 

Maak hierover duidelijke afspraken. Als iedereen wat door elkaar gaat roepen wordt het zeker voor 

jeugdspelers onduidelijk wat ze moeten doen. Coach zoveel mogelijk tijdens de zogenaamde dode 

spelmomenten. Dan heb je de grootste kans op aandacht van een speler. Een speler die aan de bal is, 

is met voetbal bezig en sluit zich grotendeels af voor de buitenwereld. Coach positief, stimulerend en 

opbouwend. Het is heel makkelijk om een speler af te branden, maar het levert een ongemotiveerde 

speler op. Denk eraan, je werkt met kinderen en elk kind doet zijn best om goed te spelen. 90% van 

de coaching dient stimulerend te zijn. Schelden is uit den boze. Het team af en toe belonen is prima, 

maar alleen teamprestaties. Geen individuele prestaties.  

 

Ouders 

Probeer ouders zoveel mogelijk bij het team te betrekken. 

Jonge kinderen vinden het vaak leuk als hun vader of moeder 

langs de lijn staat. Zorg wel dat ouders tijdens de wedstrijd 

achter de omheining blijven en zich niet met scheidsrechter 

en lijnrechters bemoeien. Tevens ervoor zorgen dat alleen de 

coach coacht en dus niet ook ouders. Maak daarom hierover 

goede afspraken met ouders. 

Positief coachen 

De leider coacht zijn spelers vanuit een positieve benadering, in de eigen taal van zijn spelers en 

daarbij ruimte latend voor eigen ontdekkingen van zijn spelers.  

 

Spelers mogen fouten maken. Coach met mate, moedig liever aan. Streef sportief spel en respectvol 

gedrag na. Langs de lijn geen geschreeuw en zeker geen op- of aanmerkingen op de leiding, de 

scheidsrechter en de grensrechter van het eigen team, maar zeker ook van de tegenstander. 

 

In de bijlage is informatie opgenomen inzake de verschillende leeftijdskenmerken van voetballers in 

een bepaalde leeftijd. Deze informatie kan je wellicht helpen bij het coachen van uw team.  
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De wedstrijd 

Zorg ervoor dat de spelers zich goed warmlopen. Een warming-up is bedoeld om blessures te 

voorkomen. Begin de warming-up niet veel te vroeg voor aanvang van de wedstrijd. Beter een korte 

warming-up, waarbij de spelers vanuit de warming-up de wedstrijd kunnen starten dan dat je tien 

minuten of langer moet wachten voordat de wedstrijd begint. Het lichaam koelt af en de warming-up 

is voor niets geweest.  

 

Voor de wijze waarop de warming up plaats dient te vinden verwijst het Jeugdbestuur naar het 

technisch plan van Neptunus-Schiebroek dat aan de trainers/leiders ter beschikking is gesteld. 

Eenduidigheid maakt het voor gastspelers eenvoudiger om zich op hun gemak te voelen. 

 

Ook als jeugdspeler vertegenwoordig je Neptunus-Schiebroek. Iedereen dient er daarom netjes uit te 

zien. Elke speler heeft een (correct) Neptunus-Schiebroek-tenue en speelt met het shirt in de broek 

en opgetrokken kousen met hieronder scheenbeschermers.  

 

 

Probeer er voor te zorgen dat de reservespelers bij het veld blijven zodat je ze kunt inzetten wanneer 

dat nodig is. Het is handig om een plastic vuilniszak mee te nemen. Bij regenachtig weer kun je hier 

dan de trainingsjasjes van de spelers in bewaren tijdens de wedstrijd.  

 

In principe heeft iedere speler recht op evenveel speelminuten. 
 

In de rust 

Ranja kun je afhalen voor de tegenstander en eigen team bij de bestuurskamer. De kan s.v.p.  

direct na gebruik terugbrengen. Je houdt nog een klein peppraatje en wijst hen op de voortgang van 

de wedstrijd. De spelers kunnen de rust gebruiken om de dorst te lessen en even bij te komen.  

 

    

In de kleedkamer 

Zorg er te allen tijde voor dat er een leider of ouder bij de spelers aanwezig blijft in de kleedkamer. 

Zorg er voor dat ze de kleedkamer netjes achter laten en controleer ook de kleedkamer van de 

tegenstander. Bij uitwedstrijden is het belangrijk dat alle kledingstukken e.d. weer mee naar huis 

komen.  

 

Douchen 

Uit het oogpunt van hygiëne en óók als versterking van het team gevoel, is de afspraak bij Neptunus-

Schiebroek dat alle spelers na de wedstrijd gezamenlijk douchen, jongens bij jongens en meisjes bij 

meisjes.  

 

Als uitzondering geldt wanneer iemand nog een tweede wedstrijd moet spelen of in een enkel geval 

wanneer om privéredenen een speler een keer sneller thuis moet zijn.  
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Wedstrijdformulieren 

Voor de JO11 en JO9 pupillen zorgt de scheidsrechter ervoor dat de eindstand van de wedstrijd 

wordt genoteerd op het papieren wedstrijdformulier en zo doorgegeven aan het 

wedstrijdsecretariaat, waarna deze de scores vermeldt op www.voetbal.nl.   

 

Gele en rode kaarten, straffen en schorsingen door de KNVB 

Vanaf JO13 kan een speler net als overigens een trainer, grensrechter of ieder ander die bij het veld 

staat, van de scheidsrechter een gele of rode kaart krijgen. Voor de spelers betekent een gele kaart 

10 minuten het veld verlaten, en daarna terug er in. Een rode kaart betekent uitsluiting voor de rest 

van de wedstrijd. De gele en rode kaarten worden altijd op het wedstrijdformulier of in het digitaal 

wedstrijdformulier in Sportlink genoteerd.  

 

Afhankelijk van de klasse waarin een team is ingedeeld resulteert een gele of rode kaart minimaal 

ook in een geldstraf. In het geval van een rode kaart kunnen bovendien één of meer wedstrijden 

schorsing volgen. Hierover beslist de KNVB. In geval van een rode kaart moet de scheidsrechter na de 

wedstrijd Sportlink verslag doen van de gebeurtenis die aanleiding was voor de rode kaart.  

 

Doorgaans beslist de KNVB nog de week erna over de straf. Hiervan wordt de speler zowel direct als 

via de club op de hoogte gesteld. De speler kan eventueel nog bezwaar aantekenen. Lopende het 

bezwaar geldt een eventuele schorsing doorgaans al wel. De betrokkenen moeten pas na bezwaar 

een rapport indienen. Wel moet de leider altijd melding maken bij de coördinator van het 

Jeugdbestuur (of de kaart terecht of niet terecht was). 

 

Straffen en schorsingen door Neptunus-Schiebroek 

Indien een trainer-coach of elftalleider daar aanleiding toe heeft, bijvoorbeeld vanwege 

misdragingen tijdens een wedstrijd of training, kan deze een individuele speler of aantal spelers 

straffen. Voordat hij hiertoe overgaat meldt hij dit bij de secretaris van het Jeugdbestuur. Het 

Jeugdbestuur of een afvaardiging daarvan zal dan in overleg treden met de trainer-coach of 

elftalleider en mogelijk ook de speler. Het Jeugdbestuur beslist in overleg met de trainer-coach of 

leider over een eventuele straf.  

 

 

Afspraak bij Neptunus-Schiebroek: Er kan geen straf worden uitgedeeld zonder dat minimaal de 

betreffende speler is gehoord. Bij ernstige misdragingen of herhaald ongewenst gedrag, wordt altijd 

een aparte afspraak gemaakt buiten de wedstrijd of training met de speler en is nadrukkelijk ook 

aanwezigheid van minimaal een van de ouders verplicht.  

 

Disciplinaire straffen kunnen worden gegeven aan iedereen die het Neptunus-Schiebroek-terrein 

betreedt, dus ook aan ouders en toeschouwers. Een besluit tot schorsing van een speler voor meer 

dan één wedstrijd is alleen mogelijk in overleg met het Jeugdbestuur. Een schorsing voor langere 

duur wordt altijd doorgegeven aan het Neptunus-Schiebroek Bestuur. Royement kan alleen via het 

Bestuur van Neptunus-Schiebroek worden beslist. Hierbij moet nadrukkelijk ook de rechtspositie van 

de speler als lid van de vereniging worden meegenomen in de besluitvorming en procedure.  

 

Hiervoor verwijzen wij ook naar ons Normen & Waarden reglement, die u kunt vinden op onze 

website. 
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Overschrijving 

Overschrijving is het overstappen naar een andere voetbalvereniging. De overschrijving moet gemeld 

worden bij de Ledenadministratie én de Jeugdcoördinator in het Jeugdbestuur voor de eigen 

leeftijdscategorie. Overschrijven is maar gedurende enkele perioden per jaar mogelijk.  

 

 

8.  Algemene richtlijnen en gedragscode spelers en leiders 

Voor, tijdens en/of na Neptunus-Schiebroek-activiteiten dient een ieder die namens Neptunus-

Schiebroek betrokken is bij deze activiteiten, de volgende gedragsregels in acht te nemen: 

 

• Respect voor de tegenstander; niet opzettelijk blesseren en niet vernederen in woord en gebaar. 

• Respect voor je medespelers; pesten – in welke vorm dan ook – wordt niet getolereerd. 

• Acceptatie van het gezag van de scheidsrechter en assistent-scheidsrechters; ook na een wedstrijd 

wordt er niet met het arbitrale trio geredetwist over genomen beslissingen. 

• De aanvoerder bedankt na afloop van de wedstrijd het arbitrale trio; van de overige spelers en de 

leiders wordt verwacht, dat ze in elk geval de scheidsrechter bedanken voor de leiding. 

• Acceptatie van het gezag van de leiding van je team, het bestuur of gedelegeerde daarvan. 

• Matig gebruik van alcohol; dit geldt voor 18-jarigen en ouder.  

• Geen gebruik van drugs. 

• Geen fysiek en verbaal geweld (ruw spel, grof taalgebruik – waaronder vloeken – schelden en 

beledigen). 

• Rookverbod tijdens de wedstrijden voor (wissel-)spelers en kader. 

• Rookverbod geldt in het kleedgebouw- en kantine. 

• Het is niet toegestaan alcohol te nuttigen in het kleedgebouw. 

 

Van een ieder wordt verwacht, dat hij/zij iemand aanspreekt op diens handelwijze, wanneer deze 

niet overeenstemt met bovenstaande regels. Je maakt gebruik van de eigendommen van de 

vereniging. Doe alsof het ook jouw eigendommen zijn en wees zuinig op onze velden, de gebouwen 

en het materiaal. Denk niet: ‘Dat ruimt een ander wel op’ of ‘dat is niet mijn verantwoordelijkheid’. 

We dragen de vereniging met z’n allen. Naast leider bent u ook namens de vereniging gastheer/ 

vrouw. Al onze gasten, dus ook de tegenstanders, moeten zich welkom voelen bij Neptunus-

Schiebroek. Dat is een basishouding maar dit bereiken we ook door een mooi en opgeruimd 

sportpark. 

 

Vernielingen en vandalisme 

Schade aan veld, materiaal of gebouwen moet ogenblikkelijk worden gemeld bij het Jeugdbestuur. 

Op het bewust vernielen staan sancties. Deze sancties zijn te bepalen door het Jeugdbestuur na 

goedkeuring door het dagelijks bestuur.  

 

Meldt vernielingen altijd, zowel bij een uit- als thuiswedstrijd.  
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9. Bestuur en organisatie van Neptunus-Schiebroek 
 

Neptunus-Schiebroek is alleen Neptunus-Schiebroek dankzij een groot aantal vrijwilligers in een 

groot aantal functies. Voor een actueel overzicht van de vrijwilligers verwijzen we naar de website 

van de club  

 

Ledenadministratie en wedstrijdsecretariaat 

Ledenadministratie    

Dion Wevers  06-24708030   ledenadministratie@neptunus-schiebroek.nl  

 

Wedstrijdsecretaris Jeugd en uitgifte materialen 

Hans Teijn  06-14576182  

 

Voor alle vragen over lidmaatschap en spelerspassen, kan de Ledenadministratie gecontacteerd 

worden.  

 

De Wedstrijdsecretaris is voor de KNVB de eerste contactpersoon over de competitie-indeling van 

teams evenals afgelasting van wedstrijden. Wanneer een wedstrijd door Neptunus-Schiebroek 

afgelast wordt, moet dit altijd via de wedstrijdsecretaris worden geregeld. De Wedstrijdsecretaris 

regelt tevens de toewijzing van de scheidsrechters.  

 

Hoofdbestuur 

Het bestuur van de voetbalvereniging Neptunus-Schiebroek is in handen van het Bestuur. Dit wordt 

voorgezeten door de voorzitter en bestaat verder uit een secretaris, een penningmeester, een 

bestuurslid technische zaken senioren, een coördinator Complex (cq. wedstrijdsecretaris), de 

voorzitter van het Jeugdbestuur en tweemaal een bestuurslid Algemene Zaken. 

 

Voor actuele informatie over het bestuur, verslagen van bestuursvergaderingen en aanvullende 

contactgegevens graag de Neptunus-Schiebroek-website raadplegen. 

  

Jeugdbestuur 

De speciale positie en het belang van een goede jeugdafdeling komt tot uiting in het bestaan van een 

apart Jeugdbestuur binnen Neptunus-Schiebroek. Deze bestaat uit de voorzitter van het Neptunus-

Schiebroek-bestuur, een secretaris, een coördinator Junioren, een coördinator Pupillen, de 

Wedstrijdsecretaris en een coördinator Algemene Zaken (activiteiten). 

 

Overige commissies 

Behalve het Jeugdbestuur kent Neptunus-Schiebroek ook nog een Toernooicommissie, een Normen 

& Waarden commissie en een Sponsorcommissie.  

 

Contactgegevens Neptunus-Schiebroek vrijwilligers 

Voor de actuele contactgegevens van alle bestuurders, coördinatoren, trainers, elftalleiders en 

anderen die in enigerlei rol betrokken zijn bij Neptunus-Schiebroek, zie Bijlage 1. Contactgegevens 

Jeugdafdeling Neptunus-Schiebroek.   
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10.  Communicatie door de club 
 

Neptunus-Schiebroek kent verschillende communicatiekanalen, waar allerlei informatie wordt 

gedeeld.  

 

De website: www.neptunus-schiebroek.nl  

Op de website staat alle officiële informatie. Daar is de site voor bedoeld. Kijk maar eens rond, er 

staat ontzettend veel op. Belangrijk om te weten is dat bijvoorbeeld afgelastingen altijd als eerste via 

de website worden gecommuniceerd. Daar is een apart kader voor aangemaakt.  

 

Verder vind je via de zoekschermen eenvoudig info over de teams en de trainingstijden. Via de 

homepage kun je altijd het speelschema van je team raadplegen (zowel uit als thuiswedstrijden staan 

twee weken vooruit geprogrammeerd).  

 

 
De website van Neptunus-Schiebroek. 

 

Mail 

Neptunus-Schiebroek communiceert veel zaken via uw persoonlijke mailadres. Het is daarom van 

grootste belang dat een ieder zijn gegevens juist zijn in de Ledenadministratie. 
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11.  Gedragscode voor een veilige omgeving 
 

Gedragsregels specifiek voor vrijwilligers 

Als elftalleider ben je nauw betrokken bij het reilen en zeilen van het team maar snel ook al met het 

wel en wee van individuele spelers. Het contact met de begeleider is voor de vaak minderjarige 

speler van groot belang voor zijn groei maar kan ook als bedreigend of niet prettig worden ervaren. 

De grens tussen de ene situatie en de andere is niet eenduidig vast te stellen, wel kun je als club en 

als vrijwilliger voorkomen dat een (minderjarige) voetballer zich onprettig voelt.  

 

Neptunus-Schiebroek vraagt daarom alle vrijwilligers en iedereen die op enigerlei wijze bij de club 

betrokken is, volgende gedragsregels te respecteren:  

 

• De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich 

veilig voelt. 

• De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn 

waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is 

voor het gezamenlijk gestelde doel. 

• De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie 

tegenover de sporter. 

• Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 

achttien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 

• De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de 

begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal 

ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van 

geslachtsdelen, billen en borsten. 

• De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten. 

• De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met 

respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de 

kleedkamer of de hotelkamer. 

• De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik 

als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de 

(jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties 

samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen. 

• De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke 

bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning 

of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel 

afgesproken honorering staan. 

• De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij 

de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze 

regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken. 

• In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 

verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 
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VOG 

Behalve de hierboven genoemde gedragsregels vraagt Neptunus-Schiebroek van alle vrijwilligers 

binnen bestuur en jeugdafdeling, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Neptunus-Schiebroek hoopt 

op deze manier en in lijn met het advies van de overkoepelende sportbond NOC*NSF te voorkomen 

dat personen binnen de club actief zijn die veroordeeld zijn voor een ernstig delict zoals een zeden- 

of geweldsdelict.  

 

Neptunus-Schiebroek maakt hiertoe gebruik van de regeling voor een gratis VOG. Nieuwe 

vrijwilligers en dus ook jeugdleiders worden voor het aanvragen van de gratis VOG door het 

Jeugdbestuur van Neptunus-Schiebroek benaderd. Voor verdere informatie over de VOG en de 

procedure verwijzen wij naar de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, 

www.gratisvog.nl. 
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Bijlage 1.  
 
Contactgegevens Jeugdafdeling Neptunus-Schiebroek 
 

functie naam telefoonnummer e-mailadres 

Jeugdbestuur 2016-2017     

Voorzitter Michel Boerman 06-27389337 mboerman@chello.nl 

Secretaris René Haspers 06-24979374 toqo96si@kpnmail.nl  

Coördinator Junioren Wilko Poulie 06-30101114 secr.neptunus-schiebroek@outlook.com 

Coördinator Pupillen Marcel Goedhart 06-31749261 meharimarcel@hotmail.com 

Algemene zaken Helle Verschuuren 06-81906594 hellewestphal1@hotmail.com  

Wedstrijdsecretaris Hans Teijn 06-14576182 hansteijnsiod@hotmail.com  

functie naam telefoonnummer e-mailadres 

Afdelingscoördinatoren 2016-2017     

JO 19 Wilko Poulie 06-30101114 secr.neptunus-schiebroek@outlook.com 

JO 17 Wilko Poulie (a.i.) 06-30101115 secr.neptunus-schiebroek@outlook.com 

JO 15 / MO 17 Jonny Hertstein 06-53963378 jonnyhertstein560@msn.com 

JO 13 Marcel Goedhart (a.i.) 06-31749261 meharimarcel@hotmail.com 

JO 11 Jeroen Blok 06-51780151 jeroenblok@upcmail.nl 

JO 9 Mo Koubei 06-44026148 mo.koubei@gmail.com 

JO7 / JO5 Dion Wevers 06-24708030 dionwevers@hotmail.com  

functie naam telefoonnummer e-mailadres 

Ondersteunend aan Jeugdbestuur 2016-2017     

Vertrouwens Contact Persoon Judy Admiraal 06-14469403 judy.admiraal@gmail.com 

Technische zaken Philippe Berchoux 06-41797269 pberchoux@mooy.nl 

Toernooi commissie Kevin Heemskerk 06-21922536 toernooien.neptunus-schiebroek@outlook.com  

Toernooi commissie Frank Gelens 06-11773319 toernooien.neptunus-schiebroek@outlook.com  

Toernooi commissie René Haspers 06-24979374 toernooien.neptunus-schiebroek@outlook.com  

Toernooi commissie Wilko Poulie 06-30101114 toernooien.neptunus-schiebroek@outlook.com  

Materialen, scheidsrechterszaken Hans Teijn 06-14576182 hansteijnsiod@hotmail.com  

Ledenadministratie Dion Wevers 06-24708030 ledenadministratie@neptunus-schiebroek.nl  
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Bijlage 2.  
 
Trainingsschema 
 

Maandag       

MO17- 1 + JO13- 2  17.30 uur 18.45 uur   veld 1a  

JO13- 3 + JO13- 4  17.30 uur 18.45 uur   veld 1b  

       

JO17- 3 + JO15- 2  19.00 uur  20.15 uur  veld 1a  

JO15- 3 + JO15- 4  19.00 uur  20.15 uur  veld 1b  

       

JO19- 1 + JO19- 2  20.30 uur 22.00 uur  veld 1a  

JO19- 3 + Senioren 6  20.30 uur 22.00 uur  veld 1b  

       

Dinsdag       

JO11 (alle teams)  16.45 uur 18.00 uur  veld 1  

JO17- 1 + JO17- 2  18.00 uur 19.15 uur  veld 1a  

JO15- 1 + JO13- 1  18.00 uur 19.15 uur  veld 1b  

       

Selectie (1+2)  19.30 uur 21.00 uur  veld 1  

G1  19.30 uur 21.00 uur  veld 3  

.'Biertje'  20.00 uur 21.30 uur  veld 3  

       

Woensdag       

JO9- 1 + JO9- 2 + JO9- 3  13.30 uur 14.30 uur  veld 1  

JO9- 4 + JO9- 5 + JO9- 6  14.30 uur 15.30 uur  veld 1  

JO7 + JO5  15.30 uur 16.30 uur  veld 1  

       

MO17- 1 + JO13- 2  17.30 uur 18.45 uur   veld 1a  

JO13- 3 + JO13- 4  17.30 uur 18.45 uur   veld 1b  

JO17- 3 + JO15- 2  19.00 uur  20.15 uur  veld 1a  

JO15- 3 + JO15- 4  19.00 uur  20.15 uur  veld 1b  

JO19- 1 + JO19- 2  20.30 uur 22.00 uur  veld 1a  

JO19- 3 + Senioren 6  20.30 uur 22.00 uur  veld 1b  

       

Donderdag       

JO11 (alle teams)  16.45 uur 18.00 uur  veld 1  

JO17- 1 + JO17- 2  18.00 uur 19.15 uur  veld 1a  

JO15- 1 + JO13- 1  18.00 uur 19.15 uur  veld 1b  

       

Selectie (1+2)  19.30 uur 21.00 uur  veld 1  

Senioren 3 + 4 + 5  19.30 uur 21.00 uur  veld 3 *  

Veteranen 1 + 2  19.30 uur 21.00 uur  veld 3 *  

* Indien veld 3 onbespeelbaar, uitwijkmogelijkheid naar kunstgras vanaf 21:00 uur. 
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Bijlage 3.  
 
Regels voor lenen van spelers 
 

Wanneer spelers lenen? 

# Alleen een incidenteel tekort aan spelers kan worden opgevangen door spelers van een ander team 

te laten meespelen. Structurele spelerstekorten dienen bij het Jeugdbestuur kenbaar te worden 

gemaakt.  

 

# Om met een team verantwoord een wedstrijd te kunnen aanvangen is minimaal 1 wisselspeler 

gewenst. De selectiegrootte voor aanvang van een wedstrijd moet daarom bij een JO9/JO11-team 

minimaal 8 spelers groot zijn en bij JO13/JO15/JO17/JO19 minimaal 12 spelers. Is het aantal 

beschikbare (lees ook ‘fitte’) selectiespelers lager dan het genoemde minimale aantal, is het lenen 

van spelers van een ander team toegestaan.  

 

# Om elke speler zoveel mogelijk actief aan het spel te laten deelnemen, is het niet wenselijk dat een 

team dat spelers leent van een ander elftal niet meer dan twee wisselspelers heeft. Blijkt bij aanvang 

van de wedstrijd of vertrek richting de locatie van een uitwedstrijd, dat het aantal eigen  

selectiespelers hoger is dan eerder verwacht, dan wordt de inzet van het aantal leenspelers beperkt 

in lijn met de regel van in totaal maximaal twee reservespelers. Een uitzondering kan zijn een situatie 

waarin de inzetbaarheid van eigen wisselspelers uiterst onzeker of beperkt is door bijvoorbeeld 

blessures.  

 

Het selecteren van spelers voor invalbeurten 

# In principe worden spelers geleend uit een “lager” spelend team (JO13-1 leent van JO13-2, JO15-2 

leent van JO15-3) in dezelfde categorie, of van een team in een jongere leeftijdscategorie (JO11-3 

leent van JO9-1). Er worden nooit spelers uit een hogere leeftijdscategorie geleend (Geen JO15-

invallers bij een JO13-team – dit is overigens door de KNVB ook verboden).  

 

# Wanneer de geleende spelers uit een lager elftal afkomstig is (JO13-3-speler bij JO13-2, JO11-1-

speler bij JO13-3 etc) kan deze speler volledig deelnemen aan de wedstrijd, indien de speler uit een 

hoger elftal afkomstig is (JO13-1 bij JO13-2) wordt de geleende speler zoveel mogelijk als wisselspeler 

gebruikt. Indien er meerdere spelers uit een hoger elftal zijn geleend (bij overmacht, bijvoorbeeld 

omdat lagere teams allemaal ook spelen) wordt het aantal spelers uit het hoger spelende team dat 

gelijktijdig in het veld staat, zoveel mogelijk beperkt (de reservebank is dan zoveel mogelijk gevuld 

met de geleende spelers).  

 

# De keuze van de speler die wordt uitgeleend aan een ander team, gebeurt door de leiders van het 

uitlenende team. Overleg is mogelijk in de zin dat de leider van het team dat spelers wil lenen het 

type voetballen (verdediger, middenvelder, keeper) kenbaar kan maken, maar de beslissing of een 

speler invalt en welke speler invalt, ligt uitsluitend bij de leiding van het uitlenende team.  

 

# Leiders van teams die spelers uitlenen proberen uit het oogpunt dat het voor de ontwikkeling van 

een speler gunstig is eens bij een hoger team mee te spelen, alle spelers ongeveer een gelijk aantal 

keren te laten invallen. Nadrukkelijk moet voorkomen worden dat de beste spelers of spelers die als 

zodanig bekend staan, vaker dan andere spelers worden gevraagd om met andere teams mee te 

pelen. Leiders van teams die spelers uitlenen worden aangemoedigd vast te leggen welke speler op 

welke datum met welk team heeft ingevallen, als verantwoording naar ouders en teams maar 

eventueel ook naar de tegenstander.  
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# Leiders van teams die spelers uitlenen proberen te voorkomen dat spelers die als 

jeugdscheidsrechter zijn ingepland, worden uitgeleend waardoor ze niet meer kunnen fluiten.  

 

Een speler  lenen van een ander team 

# Het initiatief tot het laten meespelen en daartoe vragen van spelers van een ander team, ligt bij de 

leiders van het inlenende team. De leiders van de team met een tekort aan spelers neemt daartoe 

contact op met de leiders van het team waar men spelers van wil lenen. Dit gebeurt bij voorkeur zo 

vroeg mogelijk voor de wedstrijd, liefst een of meerdere dagen.  

 

# Het contact met de speler om te vragen of deze ook wil invallen en ook beschikbaar is op het 

moment van invallen, gebeurt door de leiders van het team waar de speler zelf deel van de selectie 

uitmaakt. De leiders koppelen vervolgens terug aan de vragende-teamleider welke speler(s) 

beschikbaar zijn en geven daarbij ook de contactgegevens van de ouders van de betreffende speler 

door. Nooit worden spelers direct benaderd door leiders/trainers van een ander elftal dan hun eigen, 

om bij een team in te vallen.  

 

# Bij twijfel of discussie maar ook wanneer het niet lukt de leiders van een ander elftal tijdig te 

bereiken, wordt het lid van het Jeugdbestuur geraadpleegd met de betreffende leeftijdscategorie in 

zijn portefeuille. Het Jeugdbestuur bepaalt dan of kan bij hoge uitzondering, buiten de leiders van 

een team om, spelers benaderen voor invallen bij een ander elftal. 

 

Verantwoordelijkheid voor leenspelers 

# Spelers die invallen bij een team worden door de teamleiding voor aanvang van de wedstrijd bij de 

eigen spelers geïntroduceerd en tevens wordt verteld om welke reden de speler die wedstrijd invalt.  

 

# Indien er geen ouders met de geleende speler meereizen, is de teamleiding van het elftal meer nog 

dan bij de eigen spelers verantwoordelijk voor het reizen en veilig terugkeren van de speler. 
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Bijlage 4.  
 
Leeftijdskenmerken 
 
Mini’s en JO9-pupillen (5-8 jaar) 

• speels, veel bewegingsdrang  

• snel afgeleid, geringe taakgerichtheid  

• weinig sociaal, egocentrisch  

• voetbal wordt nog als avontuur gezien  

• het balgevoel is nog zwak ontwikkeld  

• weinig kracht en uithoudingsvermogen  

 

JO11-pupillen (9-10 jaar) 

• tonen al wat meer sociaal gedrag  

• snel afgeleid  

• hebben wel oor voor voetbal, nemen ook dingen op en trachten oefeningen ook goed uit te voeren, 

vooral met de bal  

• beseffen ook dat er taken uitgevoerd moeten worden  

• leergevoelig voor balgevoel  

 

JO13-pupillen (11-12 jaar) 

• goed gebouwd; harmonie waardoor goede coördinatie aanwezig is; ook toenemende kracht  

• grote, snelle leergierigheid  

• willen zich laten gelden  

• toenemende kritiek op zowel eigen als andermans kunnen  

• bewegingsdrang is groot; middelmatige duurbelasting tot ongeveer 20 minuten is mogelijk  

• er wordt meer groepsbewust gedacht  

• navolging van hedendaagse idolen  

• er wordt al prestatievergelijkend gedacht  

 

JO15-junioren (13-14 jaar) 

• de puberteit gaat beginnen; hierdoor ontstaan spanningen en is de speler met zichzelf bezig (er 

ontstaat ook interesse voor andere zaken)  

• soms snelle lichaamsgroei, disharmonie (stuntelig/slungelachtig); hierdoor is de speler maar 

beperkt belastbaar en tevens blessuregevoelig, speciaal ten aanzien van de aanhechtingen van de 

spieren  

• de leergierigheid kan ontbreken; ook de stemming is aan schommelingen onderhevig  

• kan zich al afzetten tegen het gezag, vormt groepjes  

• prestatief gezien kan er sprake zijn van een tijdelijke achteruitgang, doordat de coördinatie 

ontbreekt  

• interesse mogelijk voor andere hobby's en sporten  
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JO17-junioren (15-16 jaar) 

• het begin van een harmonische lichaamsgroei; de omvang van kracht-, interval- en duurarbeid kan 

verhoogd worden en ook de techniektraining zal weer meer resultaten opleveren  

• ook hier kunnen nog puberteitsproblemen aanwezig zijn, zie C-groep  

• er is sprake van een toenemende zelfkritiek; let op het stimuleren van zelfvertrouwen  

• geschikt voor prestatief denken  

• er is sprake van een betere verhouding met het gezag; ook de emoties passen zich aan  

• willen ook verantwoording hebben  

• er kan sprake zijn van een opofferingsgezindheid voor het team  

 

JO19-junioren (17-18 jaar) 

• wat de mogelijkheden van de speler zijn, wordt dikwijls bepaald door erfelijkheid (lengte, kracht, 

techniek, overzicht, incasseringsvermogen, enzovoort)  

• verbetering is nog mogelijk door doelbewuste en methodisch geplande training  

• het karakter stabiliseert zich  

• zelfkritiek is aanwezig; niet alleen de groep is belangrijk maar ook het eigen ik  

• willen verantwoording samen dragen  

• willen presteren en zich doen gelden 
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Bijlage 5.  
 
Beknopte handleiding Sportlink  
 

1.1.1.1. VoorbereidingVoorbereidingVoorbereidingVoorbereiding    
 

Het digitale wedstrijd formulier (DWF) is qua opzet gelijk aan het bekende papieren formulier. De 

leider van het team verzorgt het invullen van de namen (en bijbehorende KNVB-nummers) van de  

spelers, wisselspelers en overige staf (leiders, trainer, verzorger).  

 

Het grote verschil met de oude werkwijze is dat de namen en nummers niet meer ingevuld hoeven te 

worden, maar vanuit een database beschikbaar zijn en klaar staan op het formulier.  

 

Het voorbereidende werk bestaat uit het aangeven welke 11 spelers de basisopstelling vormen. De  

overige spelers van het team zijn automatisch wisselspelers. Teamgenoten die niet aan de wedstrijd  

deelnemen moeten van het formulier worden verwijderd. De voorbereidingen kunnen (ruim) voor de 

aanvang van de wedstrijd plaatsvinden en kunnen eventueel ook thuis op de eigen pc worden 

gedaan. Zes dagen vóór de wedstrijd is het formulier beschikbaar. De werkwijze is als volgt. 

 

1. Ga naar de site van Sportlink: www.sportlinkclub.nl 

 

2. Klik in de kopregel op “Start Sportlink Club”.  

 

3. Klik op ‘voetbal’. 

 

4. Klik vervolgens op “Start Sportlink Voetbal”. 

 

5. Als je de eerste keer deze site bezoekt moet even gecontroleerd worden of de juiste versie 

van Java op je pc aanwezig is. Volg hiervoor de aanwijzingen op het scherm. 

 

6. Na het verschijnen van het inlogscherm moeten de volgende gegevens worden ingevoerd.  

• Verenigingscode  BBDX35H 

• Gebruikersnaam  Te verkrijgen bij de betreffende leeftijdscoördinator 

• Wachtwoord  Te verkrijgen bij de betreffende leeftijdscoördinator 

• Vervolgens moet de gepresenteerde beveiligingscode worden ingevoerd. Hierbij worden 

alle cijfers en letters gebruikt. Let dus op met de 1, i, j, o en 0 ! Bij een foute invoer volgt een 

herkansing met een nieuwe code. Het is ook mogelijk een eventueel slecht leesbare code te 

vervangen door te klikken op de groen cirkelpijlen naast de code. 

 

7. Klik in de kopregel op “Wedstrijdzaken” en vervolgens op “Digitaal wedstrijdformulier”. 

 

8. Er verschijnt nu een overzicht met de wedstrijden voor het (komende) weekeinde. 

 

9. Via de tab “Voorbereiden” kunnen gegevens voor wedstrijden worden ingevuld. Op de 

speeldag moet worden gewerkt via de tab “In te vullen”. Dubbeklikken op de desbetreffende 

regel opent het gewenste wedstrijdformulier.  
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2.2.2.2. Invullen formulierInvullen formulierInvullen formulierInvullen formulier    
 

Thuis-of uitwedstrijd 

Afhankelijk van waar de wedstrijd wordt gespeeld moet worden gekozen voor het tabblad 

“Thuisteam” of “Uitteam”. Op de dagen voorafgaand aan de wedstrijd is via de bovenbeschreven 

weg alleen het tabblad van het Neptunus-Schiebroek-team beschikbaar.  

 

Basisspelers 

De (minimaal 7 en maximaal 11) basisspelers kunnen worden geselecteerd door het aanvinken van 

de betreffende naam. Ook de aanvoerder moet d.m.v. een vinkje worden aangegeven. De overige 

spelers zijn automatisch wisselspelers (maximaal 7). 

 

Toevoegen andere speler 

Een speler uit een ander team kan worden toegevoegd door te klikken op de knop “toev. deeln.” 

linksonder op het scherm. Er verschijnt dan een nieuw invulveld waarin de naam van de gewenste 

speler kan worden ingevuld (derde regel, “Achternaam”, in veel gevallen is het voldoende de eerste 

vier letters van de naam in te vullen). Vervolgens te klikken op het vergrootglas. In het veld 

“Persoon” verschijnt de gevraagde naam (eventueel meer personen met dezelfde naam, waaruit de 

juiste persoon kan worden gekozen). Onder in het invulveld kan worden aangegeven of de 

betreffende persoon behoort tot de basisspelers. Zo niet dan wordt hij/zij toegevoegd aan de 

wisselspelers. Met het groene vinkje rechtsonder kan vervolgens de toevoeging worden bevestigd.  

 

Let op! Sportlink maakt een strikt onderscheid tussen de zaterdag en de zondag en bij de jeugdspelers 

op zaterdag ook nog in leeftijdscategorieën. De invulregels (“Sport” en “Leeftijdscategorie”) moeten 

dus eventueel worden aangepast, anders wordt de gezochte persoon niet gevonden.  

 

Verwijderen speler 

Een teamlid die niet aan de betreffende wedstrijd deelneemt moet van het formulier worden 

verwijderd. Hiervoor wordt de regel met de naam van de speler aangeklikt (de regel kleurt nu 

lichtblauw) en wordt vervolgens op de knop “verw. deeln.” Onder op het formulier geklikt. 

 

Opslaan wijzigingen  

Vooraf ingevoerde wijzigingen kunnen worden opgeslagen door te klikken op de knop “(tussentijds) 

opsl.” Onderaan het formulier. 

 

Opnieuw beginnen 

Bij vergissingen in het invullen kan eventueel worden teruggegaan naar het oorspronkelijke 

teamindeling door te klikken op de knop “ververs” onder aan de pagina. Alle ingevoerde wijzigingen 

worden dan gewist 

 

 

3.3.3.3. Voor de wedstrijdVoor de wedstrijdVoor de wedstrijdVoor de wedstrijd    
 

Voor aanvang van de wedstrijd kunnen nog mutaties worden ingevoerd. Let hierbij op het gebruik  

van het juiste tabblad thuis-of uitteam. Ze zijn nu beide beschikbaar.  
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Akkoord aanvoerder 

De aanvoerder dient de spelersopgave met de knop “aanv. akkoord?” onder op het scherm te  

accorderen. Dit kan alleen als een aanvoerder is geselecteerd uit de spelerslijst en het juiste aantal 

spelers op het formulier is vermeld (min. 7 en max. 11 basisspelers en max. 7 wisselspelers). 

 

Controle spelerspassen 

De scheidsrechter controleert de spelerspassen van de op het formulier voorkomende spelers en 

geeft per speler in de kolom “spelerspas” akkoord. Indien de aanvoerder de spelersopgave heeft 

geaccordeerd kan ook de knop “pasjes akkoord?” worden gebruikt, waarmee de pasjes van alle 

basisspelers in één keer worden geregeld. 

 

Officials 

De wedstrijd coördinator is verantwoordelijk voor het invullen van de 

• scheidsrechter 

• assistent scheidrechter thuisclub 

• wedstrijd coördinator 

 

De uitspelende club moet de assistent scheidsrechter van de uitclub invullen. Het invullen van deze  

gegevens gebeurt op het tabblad “Officials”. Naast het betreffende invulveld kan op de knop met het 

plusje worden geklikt. Er verschijnt dan een nieuw invulveld. Omdat bij officials (m.u.v. de wedstrijd 

coördinator) kan worden gekozen uit het volledige KNVB-bestand, moet hier de volledige naam (met 

de juiste schrijfwijze) worden ingevuld. Uit de lijst kan vervolgens de juiste persoon worden gekozen 

en via het groen vinkje aan het formulier worden toegevoegd. 

 

Indien het team over een -vaste-assistent scheidsrechter beschikt, kan die via de ledenadministratie 

aan het team worden toegevoegd. Hij/zij komt dan standaard op het formulier en hoeft niet meer 

elke week te worden ingevuld. Een eventuele wijziging is mogelijk via het vakje verwijderen en 

vervolgens toevoegen.  

 

In wedstrijden van de categorie A wordt door de KNVB een bondsscheidsrechter aangesteld. Voor 

het aanbrengen van een eventuele mutatie door de wedstrijd coördinator wordt verwezen naar de 

DWF-handleiding.  

 

Controle 

In het bovenste deel van het formulier zijn 5 controle items vermeld. Deze moeten alle zijn voorzien 

van een groen vinkje.  

 

De schermen “wedstrijdverloop” en “vastleggen” zijn pas beschikbaar als zowel bij het thuis- als het 

uitteam deze vijf vinkjes aanwezig zijn. 

 

 

4.4.4.4. Na de wedstrijdNa de wedstrijdNa de wedstrijdNa de wedstrijd    
 

De scheidsrechter is verantwoordelijk voor het invullen van de uitslag, gele-en rode kaarten en 

wissels (alleen in categorie A).  
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Kaarten vermelden 

Voor het invoeren van kaarten worden de volgende stappen doorlopen; 

• Selecteer tabblad “Wedstrijdverloop” 

• Selecteer knop “gele kaart toevoegen” 

• Het invoeren van de periode kan worden overgeslagen 

• Selecteer in het tabblad “Thuisteam” of “Uitteam” de speler die de kaart heeft gekregen 

• Selecteer de tuchtcode (onder aan het scherm) 

• Sla de invoer op met het groene vinkje onder aan het scherm.  

 

Rode kaarten gaan op dezelfde wijze. Alleen maak je nu in stap 2 gebruik van de knop “rode kaart 

toevoegen”. 

 

Let op! Twee keer geel, geeft twee vermeldingen voor een gele kaart. De getoonde rode kaart wordt 

niet op het formulier vermeld.  

 

Vastleggen wedstrijd 

Na het vermelden van de eventuele kaarten en wissels worden uitslag en status van de wedstrijd 

ingevuld en wordt de wedstrijd vastgelegd. Dit gebeurt door de scheidsrechter in het scherm 

“vastleggen”. Beide teams moeten daarbij akkoord geven. 

 

Uitslag 

Links boven worden de door beide teams gescoorde doelpunten ingevuld. Alleen in geval van beker -

of beslissende competitiewedstrijden worden de doelpunten na verlenging en eventueel na 

strafschoppen vermeld.  

 

Status 

Voor de status van de wedstrijd wordt in normale gevallen “uitgespeeld” ingevuld. In geval van een 

afgelasting of staking moeten scheidsrechter en/of wedstrijd coördinator aanvullende informatie 

invullen. Hiervoor wordt verwezen naar de handleiding DWF. 

 

Akkoord geven 

Het thuisteam, het uitteam en de scheidrechter moeten een akkoord geven op het 

wedstrijdformulier. Rechts boven op het tabblad kunnen beide teams aangeven of ze akkoord gaan 

met het formulier. Na het invoeren van JA of NEE wordt de keuze bevestigd met de knop naast het 

invoerveld. Er verschijnt nu een pop-up scherm met de vraag of je akkoord gaat met de ingevoerde 

keuze. Als hier JA wordt aangeklikt is het akkoord definitief. Na het invoeren van de 

akkoordverklaringen van beide teams kan de scheidsrechter op vergelijkbare wijze (ook in twee 

stappen) het formulier definitief vastleggen. 

 

Verzenden formulier 

Nadat alle zakken op de juiste wijze zijn ingevuld en akkoord verklaard, kan de scheidsrechter met de 

knop “wedstrijdformulier vastleggen” het formulier verzenden naar de KNVB. Er verschijnt een 

controle scherm met de belangrijkste items van het formulier. Het aanklikken van het groene vinkje 

op dit scherm verzend het formulier definitief naar de KNVB. Daarmee wordt ook de uitslag in het 

KNVB-systeem opgenomen. Deze hoeft dus niet meer in de uitslagenlijst te worden vermeld. 
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Bijlage 6.  

 

Activiteitenkalender Neptunus-Schiebroek 2016‐2017 

 
22 augustus:  Start Jeugdtrainingen (uitzonderingen via eigen trainer) 

26 augustus:  Aftrapavond Jeugdbestuur 

27 augustus:  1e officiële (beker) wedstrijd alle Jeugdteams 

1 oktober:  Start Grote Clubactie 

17 okt-23 okt:  Herfstvakantie   <geen trainingen> 

29 oktober:  1e Competitie wedstrijd alle Jeugdteams 

1 november:  Uiterlijke inschrijvingsdatum kerstzaalvoetbaltoernooien DVSP 

30 november:  Sinterklaasmiddag JO9 – JO7 – JO5  

24 dec-8 jan:  Kerstvakantie  <geen trainingen> 

7 januari:   Nieuwjaarsreceptie en wedstrijd kader tegen JO19-1. 

27 januari:  Jeugdleiders-trainers vergadering 

25 febr-5 mrt:  Voorjaarsvakantie <geen trainingen> 

15 apr-17 apr  Paasweekend 

22 apr-30 apr  Mei vakantie  <geen trainingen> 

1 mei:   Uiterlijke afmelddatum lidmaatschap seizoen 2017-2018  

8 mei-2 juni:  Afdelingsoverleg & Selectie wedstrijden/trainingen (t.b.v. nieuwe indelingen) 

5 mei-7 mei:  Jeugdkamp 

13 mei:   JO11 thuistoernooien (verdeeld over ochtend en middag) o.v.b. 

20 mei:   JO9 thuistoernooien (verdeeld over ochtend en middag) o.v.b. 

25 mei-28 mei:  Hemelvaartsweekend 

27 mei:   Lagere JO15 thuistoernooien (ochtenddeel tot ongeveer 13.30 uur) o.v.b. 

3 juni:   Lagere JO13 thuistoernooien (ochtenddeel tot ongeveer 13.30 uur) o.v.b. 

4 juni:   JO15-1 en JO13-1 thuistoernooien (hele dag) o.v.b. 

3 juni-5 juni:  Pinksterweekend 

8 juni:   Laatste trainingsavond seizoen 2016-2017 

9 Juni:   Ouderavond 

15 juni:   Overschrijvingsdeadline 


