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Richtlijnen voor jeugdleiders van SV Nieuwkoop  
Deze richtlijnen zijn opgesteld om (nieuwe) leiders te helpen hun rol zo snel en goed mogelijk te 

kunnen laten invullen. Het functioneren als leider bij een jeugdteam van SV Nieuwkoop wordt zo 

eenduidig en herkenbaar. Dat geeft duidelijkheid aan de jeugd en hun ouders/voogden.  
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De wedstrijdzaken app  

Bij uit- en thuiswedstrijden moet de leider het wedstrijdformulier invullen. Dit geldt voor alle 

teams. Het niet correct invullen van het wedstrijdformulier leidt tot boetes van de KNVB. Ook kan 

de scheidsrechter beslissen dat een speler niet mee mag doen. Het wedstrijdformulier wordt 

digitaal ingevuld via de wedstrijdzaken app. Deze kun je downloaden via de playstore of appstore. 

Een week voorafgaand aan de wedstrijd kan de spelersopgave al ingegeven worden. Wacht met het 

definitief doorzetten van de opgave tot de ochtend van de wedstrijd (ivm blessures en/of 

vervanging). Als je deze definitief afrondt kan alleen de scheidsrechter nog wijzigingen doorvoeren.  

Je moet als teammanager in Sportlink geregistreerd staan bij je team. Dit kan via de coördinator 

geregeld worden. Aanmelden in de wedstrijdzaken app moet met het mailadres waarmee je 

geregistreerd staat in Sportlink. Sportlink is het administratieve systeem van de KNVB waarmee alle 

clubs werken. 

Zorg dat je de spelersopgave uiterlijk 30 minuten vóór de wedstrijd definitief maakt in de 

wedstrijdzaken app. De scheidsrechter kan deze dan controleren. Vanaf de O13 kan de 

scheidsrechter de digitale spelerspassen controleren. Hier moet je aan meewerken. Alle spelers 

vanaf O13 moeten een pasfoto instellen. Dit kan ook via de voetbal.nl app. De speler moet 

herkenbaar zijn. Dus geen lollige foto’s of vakantiefoto’s, of foto’s van ver af. Een pasfoto is het 

best. De scheidsrechter mag besluiten dat een speler niet mag meespelen als hij/zij de identiteit 

niet kan vaststellen. 

Na de wedstrijd vult de scheidsrechter de uitslag in in de wedstrijdzaken app. Ook zal de 

scheidsrechter eventuele tijdstraffen invullen (gele kaart). Rode kaarten worden ook door de 

scheidsrechter ingevuld, inclusief de naam van de speler (het is verplicht de naam te geven) en de 

reden van de rode kaart. Daarna legt de scheidsrechter alles vast. Als je als teamleider het niet 

eens bent met wat ingevuld is (kun je zelf zien via de wedstrijdzaken app) dan kun je via de app 

bezwaar maken. Let wel: maak niet zomaar bezwaar. Er start een formele procedure. En maak geen 

bezwaar tegen een rode kaart. Dat mag als teamleider niet. Bij een rode kaart krijgt de betreffende 

speler (bij minderjarige spelers de ouder/verzorger) vanuit de KNVB een schikkingsvoorstel. De 

speler/ouder beslist of ze akkoord gaan met het schikkingsvoorstel. Als ze niet akkoord gaan wordt 

een formele procedure gestart. 

Bij terugkomst van een uitwedstrijd meld je de uitslag bij onze ontvangstdienst.  

De uitwedstrijd  

Ouders verzorgen het vervoer bij uitwedstrijden. Stel daarvoor een rijschema op. Dit voorkomt dat 

steeds dezelfde ouders rijden. Zie bijlage. Spreek ouders die niet (of te weinig) rijden aan. Van alle 

ouders mag je verwachten dat ze hun deel voor hun rekening nemen. Als iemand, na het 

aanspreken, in gebreke blijft, kun je er voor kiezen om zijn/haar kind niet te laten voetballen. 

Treedt geen verandering in hun gedrag op, neem dan contact op met de coördinator. Wij adviseren 

om met de ouders af te spreken dat zij bij verhindering zelf voor vervanging zorgen. Dat verlicht 

jouw taak.  

Verzamel bij uitwedstrijden in de kantine van de SV Nieuwkoop. Of op het parkeerterrein. Ouders 

van de jonge kinderen brengen hun kind zelf naar de kantine. Op de website van SV Nieuwkoop (bij 

programma) kun je het programma zien. Wees bij aanvang van het seizoen duidelijk over de 

vertrektijd. Tijd is tijd! Doe je dat niet, dan wordt je vertrektijd in de praktijk steeds later. Met 

alle gevolgen van dien. Leer de ouders zich aan deze afspraak te houden, want haasten om op tijd 

de uitwedstrijd te spelen is voor niemand leuk. Als een speler te laat is, zet hem/haar dan in de 1e 

helft wissel.  
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Controleer goed of alle kinderen bij vertrek daadwerkelijk zijn ingedeeld in een auto. Dat geldt ook 

voor de terugreis! Het zal niet de eerste keer zijn dat er kinderen ‘vergeten’ zijn. Maak iedereen 

duidelijk dat dit heel belangrijk is. Samen uit, samen thuis!  

Zie er op toe dat alle kinderen, zeker de jonge(re), van wie hun ouders niet zijn mee geweest naar 

de (uit)wedstrijd door hen worden opgehaald bij SV Nieuwkoop. Let goed op hoeveel kinderen er in 

een auto gaan. Bij een auto met drie passagiersplekken op de achterbank, mogen ook maar drie 

kinderen zitten. Er mogen niet meer kinderen in een auto dan er autogordels aanwezig zijn. En een 

kind tot twaalf jaar mag niet voorin zitten. Hou hier dus rekening mee als je het rijschema maakt, 

zodat er genoeg auto’s zijn. Check of alle auto’s (voldoende) autogordels hebben. Die zijn ook 

achterin verplicht! Zeker als het om kinderen gaat.  

Het materiaal  

Je krijgt bij aanvang van het seizoen:  

• Een ballennetje met inspeelbal(len)  

• Waterzak met spons en drinkfles(sen)  

• Sleutel sportcomplex  

• Tas met trainingshesjes   Ballenkar met ballen.   

Sleutel  

Ieder team ontvangt voor hun trainer(s) één sleutel van de hekken, de materiaalruimte en de 

buitendeur naar kleedkamer 1 t/m 4. In de gang zitten de knoppen van de veldverlichting. De leider 

en het team zijn samen verantwoordelijk voor hun materiaal en gaan er met zorg mee om. Dat 

spreekt voor zich. Als je iets kwijt raakt, of als door eigen schuld materiaal beschadigt, kan SV 

Nieuwkoop de kosten van nieuwe aanschaf verhalen op het team.  

Trainingsmaterialen  

De vereniging stelt aan alle teams trainingsmaterialen beschikbaar. In het materiaalhok (onder de 

tribune) hangen ballenkarren. Op de ballen staat je teamnummer. Er zijn wielen waarmee je de kar 

kunt verplaatsen. Er zijn ook ‘hoedjes’ en pionnen. Verder is er een tas met hesjes. Maak daar een 

was schema voor. Laat ze elke week wassen, want anders gaan ze stinken en schimmelen. Zeker bij 

nat weer. Dat is niet fijn voor de spelers.  

Breng alle materialen na de training terug naar het materiaalhok. Pak je 14 ballen, dan komen er 

weer 14 terug! Is een bal over het hek gegaan? Laat een speler de bal halen. Lukt dat niet, noteer 

dan op het bord in het materiaalhok waar die ligt. Voorkom dat er ballen en andere spullen 

verdwijnen. Want dat is zonde van het geld. Sluit na het opruimen het materiaalhok af. Ook als 

andere teams nog in het hok moeten zijn! Zij hebben, net als jij, een sleutel.  

Je kunt de bal(len) zelf oppompen met de ballenpomp in de ontvangstruimte of het materiaalhok. 

Voordat je de bal oppompt, moet je de nippel eerst invetten. Dit voorkomt dat het ventiel van de 

bal kapot gaat.   

Keeperhandschoenen zijn niet bij de materialen inbegrepen. Als het team nog geen vaste keeper 

heeft, koop dan gezamenlijk een stel keeperhandschoenen. Ook bij de O8 kunnen ballen al hard 

aankomen!  

Je moet aan het eind van het seizoen de spullen inleveren. De coördinator informeert je wanneer en 

hoe. Als je materiaal kapot is, ballen lek zijn, of andere spullen in het materialenhok kapot is, geef 

dat dan snel door aan je coördinator.  
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Tenues van sponsors  

Als je team tenues heeft van een sponsor dan gelden de volgende afspraken:  

Was deze tenues centraal, zodat de kleur hetzelfde blijft. Vraag ouders dit te doen. Vaak willen ze 

dit doen, maar probeer het aantal ‘wasouders’ tot twee te beperken. Eén voor de eerste helft van 

het seizoen en een ander voor de tweede. Maak eventueel een was schema, zodat iedereen maar 

een paar keer hoeft te wassen. Het team betaalt zelf de vergoeding die vaste ‘wasouders’ krijgen.  

SV Nieuwkoop hanteert hiervoor de volgende bedragen:  

• Elftallen: € 25,-- per persoon per seizoen  

• Zes en achttallen: € 20,-- per persoon per seizoen  

Regel, of delegeer, dit netjes, want waspoeder kost geld! In aan het begin van het seizoen het 

totale bedrag en geef dat meteen aan de ouders/spelers die het wassen verzorgen. Dat is handig!  

Check na afloop van de wedstrijd of de tenues compleet zijn ingeleverd, of laat dat doen. Geef aan 

de coördinator door als er eventueel tenues kapot zijn.  

Gedragsregels en afspraken  

We raden je sterk aan om bij het begin van het seizoen met de kinderen afspraken te maken. 

Natuurlijk gelden voor iedereen de algemene Waarden en Normen, die u op de site kunt terugvinden 

(clubinfo  downloads).   

De jeugdcommissie onderschrijft de volgende afspraken. Die dragen bij aan de teamgeest en aan 

het verder opbouwen van de goede reputatie van SV Nieuwkoop:  

• Toezien dat de fietsen op de plek staan waar ze horen  

• Zorg dat je voor de wedstrijd en de training op tijd aanwezig bent  

• De voetbalkleren moeten worden gedragen zoals voorgeschreven door de club  

• Een wielrenner broekje (slidingbroekje) moet dezelfde kleur hebben als de voetbalbroek  

• Het dragen van horloges, kettingen enzovoort mag niet op het veld  

• Schelden op elkaar, de tegenstander, de scheidsrechter en/of de assistent scheidsrechter(s) 

en de leider(s) doen we bij SV Nieuwkoop niet  

• De kleedkamer verlaat je gezamenlijk als team om aan de wedstrijd te beginnen. Ook voor 

de 2e helft  

• Bij het nemen van penalty’s blijven de kinderen in de rij staan. Ook als ze hun penalty al 

hebben genomen  

• Tijdens het inspelen, het reserve staan en in de rust draag je een trainingsjack of sweatshirt   

• Het dragen van scheenbeschermers is verplicht  

• Na de wedstrijd de tegenstander en de scheidsrechter altijd bedanken  

• Na het douchen laat je de kleedkamer schoon achter. Bij thuis- en uitwedstrijden. Bij 

thuiswedstrijden ben je hiervoor ook verantwoordelijk voor de kleedkamer van de 

tegenstander  

Leiders èn ouders spelen vanzelfsprekend bij het naleven van deze regels een belangrijke rol. Geef 

daarom het goede voorbeeld. Als regels niet worden nageleefd kan dat gevolgen hebben. Een heel 

effectieve maatregel is bijvoorbeeld een extra wisselbeurt.  

 

 

http://www.svnieuwkoop.nl/Data/Nieuwkoop/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_476/Gedragsreglement_SV_Nieuwkoop_versie_12102009.pdf
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Doelen en vlaggen voor en na thuiswedstrijd 

De ontvangstdienst zorgt er voor dat de velden gereed zijn om op te voetballen. Helaas merken we 

ook hier de teruggang in het aantal vrijwilligers. Tegenwoordig is er nog maar één 

ontvangstdienstmedewerker die op een wedstrijddag genoeg te doen heeft voordat de eerste teams 

komen. Daarom lukt het niet altijd om de doelen omlaag te doen, hoekvlaggen neer te zetten, enz.  

De O13 en ouder spelen op groot veld. Bij die wedstrijden zijn hoekvlaggen verplicht. Is jouw 

wedstrijd de eerste wedstrijd op een veld en staan de hoekvlaggen er nog niet? Haal die dan even 

op in de ontvangstkamer en zet die zelf neer. Of wijs hier ouders of spelers voor aan. Zijn de doelen 

nog niet omlaag, doe ze even omlaag of laat het doen. Bij de O8 t/m O12 worden kleinere doelen 

gebruikt. Het is voor één ontvangstdienstmedewerker onmogelijk alle doelen neer te zetten. Regel 

dit dus als teamleider op tijd. Wijs een paar ouders aan die de doelen even neerzetten (en zet ze 

altijd vast met de pinnen die bij het doel zitten). 

Na de thuiswedstrijd kan het nodig zijn wat spullen op te ruimen. Speel je als O8 t/m O12 en na 

jouw wedstrijd speelt er geen O8 t/m O12 team meer, ruim dan de doelen en eventuele 

pionnen/hoedjes op. Wijs hier voor jouw gemak twee ouders voor aan. Speel je als O13 en ouder en 

er speelt na jou geen ander team meer, ruim dan de hoekvlaggen op, bindt de doelen op en vast en 

zet op veld 2 de doelen aan de kant zodat de grasmaaiers aan de slag kunnen (laat dit ook na de 

training doen), of wijs een paar ouders/spelers aan om dit te doen. 

Afbellen  

Een speler meldt zich bij verhindering voor een wedstrijd of een training af bij jou of de trainer. 

Dat doet hij/zij minimaal twee dagen van tevoren, want dan kan je als leider nog vervanging 

regelen. Plotselinge ziekte van een kind is natuurlijk een uitzondering. Maak dit de kinderen 

duidelijk.  

Snipperdag  

Teams kunnen eenmaal per seizoen een snipperdag aanvragen tot en met het eerste volle weekend 

in maart. Voorbeeld als je te weinig spelers hebt en niet kunt lenen, of bij de Sinterklaasintocht.  

Dit regel je via het wedstrijdsecretariaat (wedstrijdorganisatie@svnieuwkoop.nl). Voor een 

bekerwedstrijd kan géén snipperdag worden aangevraagd. 

De selectieteams die A-categorie spelen kunnen geen snipperdag/baaldag opnemen.  

De wedstrijdcoördinator van de vereniging kan bij de KNVB voor een aankomende weekeinde een 

snipperdag aanvragen. Dat verzoek moet uiterlijk voor dinsdagochtend 12.00 uur bij de bond zijn 

gedaan. Verzoeken die later binnenkomen neemt de KNVB niet meer in behandeling. Je kunt een 

wedstrijd ook laten verplaatsen. In dat geval kunnen de beide verenigingen in onderling overleg een 

alternatieve (midweekse) datum afspreken. Doe dit altijd via het wedstrijdsecretariaat. Als beide 

verenigingen geen alternatieve midweekse datum kunnen afspreken, dan blijft de wedstrijd staan 

tot de eerst vastgestelde wedstrijddatum. Het team dat het uitstel heeft aangevraagd wordt dan 

aangemerkt als ‘niet opgekomen’. De competitieleider zal hierover dan aangifte doen bij de 

tuchtcommissie, met waarschijnlijk een boete als gevolg.  

De wedstrijdcoördinator van SV Nieuwkoop heeft tijd nodig om e.e.a. met de tegenstander en de 

KNVB te coördineren. Daarom is de afspraak gemaakt dat de leider een verzoek om een wedstrijd te 

verzetten op zijn laatst zondagavond bij de wedstrijdcoördinator indient met daarbij de reden van 

het verzoek. Doe dat per mail: wedstrijdorganisatie@svnieuwkoop.nl.  

 

 

mailto:wedstrijdorganisatie@svnieuwkoop.nl
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Scheidsrechter 

Bij de wedstrijden is een scheidsrechter verplicht. Bij de O8 t/m O10 heet dit een spelbegeleider. 

SV Nieuwkoop maakt gebruik van vrijwilligers. De scheidsrechters worden ingedeeld door de 

scheidsrechtercoördinator. Helaas merken we ook hier dat het aantal vrijwilligers terugloopt. Het 

zal vooral bij de O8 t/m O12 regelmatig voorkomen dat er geen scheidsrechter/spelbegeleider 

beschikbaar is. Kijk altijd vooraf op de website onder Wedstrijd & Training  scheidsrechters of er 

een scheidsrechter is ingedeeld. Als dat niet het geval is staat er bij je wedstrijd “zelf fluiten”. 

Regel in dat geval op tijd iemand (bijv. een ouder) die deze rol op zich neemt. De spelregels staan 

ook op die pagina. Fluitjes, kladblok en pen zijn bij de ontvangstdienst verkrijgbaar. De 

scheidsrechter/spelbegeleider geeft na de wedstrijd de uitslag door aan de ontvangstdienst. 

De spelbegeleider (O8 t/m O10) staat bij de wedstrijd naast het veld en laat de kinderen vooral 

voetballen en zelf beslissen of het een doeltrap, hoekschop, uitbal, enz. is. De spelbegeleider houdt 

vooral de tijd in de gaten en kan extra uitleg geven over de spelregels (bijv. indribbelen bij een 

uitbal ipv gooien of trappen). 

Afgelastingen  

Afgelastingen staan zo snel mogelijk op de site, maar ook op www.voetbal.nl, de voetbal.nl app en 

de wedstrijdzaken app. Via de site kun je je aanmelden voor een sms bericht dat je informeert als 

je wedstrijd is afgelast. Breng vervolgens snel de ouders (kinderen) op de hoogte. Adviseer daarom 

de ouders zich ook aan te melden voor het sms bericht. Maak een Whatsapp groep aan en gebruik 

die. Of maak een bellijst.   

Onze ontvangstdienst heeft het in geval van afgelastingen erg druk. De telefoon staat roodgloeiend. 

Daarom is telefonisch contact niet gewenst. De afspraak is dat er over afgelastingen uitsluitend en 

actueel via de website wordt gecommuniceerd. Advies: ‘refresh’ regelmatig de pagina waarop de 

afgelastingen staan!  

Oefenwedstrijden 

Wil je met je team een oefenwedstrijd houden regel dit dan altijd via het wedstrijdsecretariaat. Er 

kunnen meer teams zijn die dat willen en zij hebben daar zicht op. Als je bij een oefenwedstrijd uit 

speelt geef ook dit door aan het wedstrijdsecretariaat. Hou er rekening mee dat er bij 

oefenwedstrijden geen ontvangstdienst is. Ontvang dus zelf het bezoekende team. Er is dus ook niet 

iemand met een sleutel voor de kleedkamers. Regel dat zelf als dat nodig is. Ook is er niemand voor 

de kantine. Dit zijn allemaal vrijwilligers die niet automatisch aanwezig zijn als er een 

oefenwedstrijd is. Ook een scheidsrechter is niet automatisch aanwezig. Regel zelf een 

scheidsrechter. Dit kun je eventueel proberen via de scheidsrechterscoordinator 

(scheidrechters@svnieuwkoop.nl). 

Voetbal.nl en Team Assist  

Naast alle info via de verenigingswebsite is het mogelijk om je aan te melden op www.voetbal.nl . 

Hiervoor is ook een app (Android en ios). Via deze app is het mogelijk team informatie van de KNVB 

direct te ontvangen. Met Team Assist kun je digitaal de rijschema’s laten maken en het ‘systeem’ 

regelt de rijdagen. Als teamleider kun je de beheerdersfunctie hanteren.  

Zaalvoetbal  

Een team (teams) kan bij en afgelasting eventueel zaalvoetballen in De Steupel. Dit uiteraard in 

overleg met de beheerder van De Steupel. De kosten zijn voor eigen rekening.  

  

http://www.voetbal.nl/
http://www.voetbal.nl/
http://www.svnieuwkoop.nl/57/afgelastingen/
http://www.svnieuwkoop.nl/57/afgelastingen/
http://www.svnieuwkoop.nl/57/afgelastingen/
http://www.svnieuwkoop.nl/57/afgelastingen/
http://www.svnieuwkoop.nl/57/afgelastingen/
http://www.svnieuwkoop.nl/57/afgelastingen/
http://www.voetbal.nl/
http://www.voetbal.nl/
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Ongevallen/ziekte  

Als er tijdens de wedstrijd ongevallen zijn, dan kun je bij de ontvangstdienst terecht. In de 

ontvangstkamer is een verbandtrommel. Aan de bar kun je een ice-pack krijgen om zwellingen 

tegen te gaan. Als er medische hulp nodig is dan roept de ontvangstdienst die in. Informeer direct 

de ouders van het kind. Een AED hangt in de entree van de kantine. SV Nieuwkoop is niet verplicht 

EHBO-ers aanwezig te hebben. Over het algemeen zijn die er dus ook niet. 

Meld een ernstige blessure en of ziekte aan de coördinator, want SV Nieuwkoop wil het wel, maar 

ook het wee zijn leden volgen.  

Blessure/fysiotherapie  

Het is voor de andere (jeugd) elftallen mogelijk om gebruik te maken van de verzorgers van de 

selectie spelers. Dus bij blessures of revalidatie kun je op dinsdagavond (en vaak ook op 

donderdagavond) terecht in de fysio-ruimte op de 1e etage. Meestal vanaf 20.00 uur.  

De kleedkamer  

Vanzelfsprekend laat je team de kleedkamers netjes achter, zowel thuis als uit. Een bezem, stoffer 

en blik en trekker is vrijwel overal aanwezig. Laat je spelers (bij toerbeurt?) de kleedkamer 

schoonmaken. Je kunt hier bij de O8 al mee beginnen. Als het nodig is help je een handje (of één 

van de ouders).  

• De schoenenborstels staan bij de ingang van de gangen naar de kleedkamers. Gebruik die   

• Geen schoenen in de kleedkamer uitkloppen   

• Niet voetballen of spelen met een bal in de kleedkamer  

• Jeugdteams mogen zonder begeleiding niet in de kleedkamers zijn  

• De leider gaat als laatste de kleedkamer uit  

Maak afspraken met de ouders van onze jongste jeugdleden over de hulp bij het aan- en uitkleden. 

Als er geen ouders zijn, dan zit er niets anders op dan daarbij zelf een handje te helpen.  

Het komt voor dat er (tijdelijk) twee teams in één kleedlokaal ingedeeld zijn. Zorg er dan voor dat 

je als team alle spullen aan één zijde verzamelt en opbergt.  

Douchen na de wedstrijd is verplicht. Een goede hygiëne is belangrijk na het sporten. Leer de 

kinderen daarom dat ze douchen na het sporten. Voor meisjes die niet (meer) gezamenlijk douchen 

met jongens kan via de ontvangstdienst een aparte kleedruimte worden gevraagd.  

Aanvoerder  

Per wedstrijd benoem je een aanvoerder. Bij de jongste jeugd gaat dat om de beurt. Taken van de 

aanvoerder zijn:  

• Het geven van een handje aan de scheidsrechter en de aanvoerder van de tegenstander. 

Aan het begin en aan het eind van de wedstrijd  

• Zorgen dat het team zich houdt aan de Waarden en Normen binnen het veld. Dit geldt 

voornamelijk voor de oudere jeugd  

• Als de scheidsrechter spelerspascontrole doet dan helpt de aanvoerder. 

Let wel: officieel heeft de teamleider deze taak in het amateurvoetbal. Laat de aanvoerder het 

doen, maar ondersteun indien nodig hierbij. 
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Coachen van het team  

Het uitgangspunt bij SV Nieuwkoop is dat de jeugd plezier heeft in het voetbal. Dit houdt in dat je 

positief coacht. Moedig aan. Zeg: “Jammer, volgende keer beter”. Ga niet mopperen. Schreeuw 

niet. Oudere kinderen kunnen wat beter omgaan met kritiek, maar bij de jongste jeugd is dat niet 

op zijn plaats. SV Nieuwkoop verwacht dat zijn leiders dat onderschrijven en handelen vanuit dit 

uitgangspunt. 

Bij de nieuwe opzet van het pupillenvoetbal (O8 t/m O12) door de KNVB mag tijdens de wedstrijd 

niet gecoacht worden. Het coachen mag alleen vóór de wedstrijd, tijdens de time-outs en de rust. 

Tijdens de wedstrijd mag je wel positief aanmoedigen. 

Bij de pupillen is het uitgangspunt dat iedereen evenveel speelt. Bij de O15 t/m O19 blijft dit zo, 

maar er kunnen zich dan situaties voordoen waarbij (tijdelijk) van dit uitgangspunt kan worden 

afgeweken om de winst te behalen. Zeker bij de selectieteams kan hiervan afgeweken worden. 

Een leider mag niet in het veld coachen. Hij/zij moet buiten de lijnen blijven. 

Roken en alcoholische dranken  

Roken en het gebruik van alcoholische dranken door de jeugd van SV Nieuwkoop kunnen we niet 

verbieden. Maar we maken er wel afspraken over. Met name omdat de oudere jeugd een belangrijke 

voorbeeldfunctie heeft naar onze jongste jeugd. Ook de uitstraling als vereniging speelt een 

belangrijke rol. Werk als leider dus mee aan de volgende afspraken:  

• Voor, tijdens en na de wedstrijd mogen spelers op en rondom het veld niet roken of 

alcoholische dranken drinken  

• In het clubgebouw en dus ook de kleedkamer en gang mag je niet roken  

• In de kleedkamer en de gangen mag geen alcoholische drank aanwezig zijn (KNVB regel)  

• Er mag (wettelijk) niet gerookt worden in de sportaccommodaties en sportkantines  

• Op het hele complex van SV Nieuwkoop zijn drugs verboden  

Invallen/uitlenen spelers  

Als je voor een wedstrijd onvoldoende spelers hebt, mag je alleen van een lager team een speler 

‘lenen’. Regel dat met de leider/trainer van dat team. Benader dus niet direct de speler. De leider 

die een speler uitleent, bepaalt welke speler hij uitleent. Tenzij hierover met trainers en leiders 

andere afspraken zijn gemaakt. Als je een speler van een ander team meeneemt, zorg er dan voor 

dat je de naam invult op het digitale wedstrijdformulier.  

Als een ander team je vraagt een speler uit te lenen werk daar dan aan mee. SV Nieuwkoop is een 

vereniging waar teams elkaar helpen. Kom je dan zelf een speler te kort, vraag dan een speler van 

het eerst lagere team. Voor een speler is het leuk een keer met een hoger team mee te doen. Het 

verenigingsbelang staat voorop. Niet het eigen teambelang. Informeer wel de ouders, zodat zij 

weten dat hun kind meedoet bij een ander team. Misschien hebben zij, om uiteenlopende reden, 

bezwaar. Dan moet je voor een ander kind kiezen. Vraag het kind zelf ook of hij/zij wil. Ook hij/zij 

kan ‘geen zin’ hebben.  

Zie ook het technisch beleidsplan (Uitwisselen van spelers).  

Ouderbijeenkomst  

Organiseer aan het begin van het seizoen een bijeenkomst met de ouders. De ervaring leert dat dit 

veel toevoegt. Je vergroot hun betrokkenheid. Zo wordt het voor jou een stuk makkelijker voor de 

rest van het seizoen. Maak dan direct afspraken maken over het rijden, het wassen en andere 

http://www.svnieuwkoop.nl/Data/Nieuwkoop/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_476/Beleidsplan_SV_Nieuwkoop_juli_2015.pdf
http://www.svnieuwkoop.nl/Data/Nieuwkoop/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_476/Beleidsplan_SV_Nieuwkoop_juli_2015.pdf
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relevante zaken. Je voorkomt hiermee veel onbegrip en onnodige irritatie. Bovendien leer je elkaar 

sneller kennen. En het draagt bij aan de onderlinge band en de gezelligheid langs de lijn. Tip: beleg 

zo’n bijeenkomst voor of na de eerste of tweede thuiswedstrijd.  

Slotwoord  

Voor vragen kun je altijd terecht bij de coördinator van je lettergroep. De contactgegevens staan op 

de site. Zij beantwoorden je vragen en helpen je waar mogelijk.  

Onze website vermeldt actuele informatie over SV Nieuwkoop. Nieuws, evenementen en verslagen. 

Ieder team heeft een eigen pagina op de site ( teams). Hierop kun je een foto van het team laten 

plaatsen. Wedstrijdverslagen (en foto’s van de wedstrijd) kun je mailen naar 

redactie@svnieuwkoop.nl . Lees hier hoe dat werkt>>  

Volg SV Nieuwkoop in de sociale media: Facebook en Twitter  

  

Bijlage 1: Eerste hulp bij sportongevallen   

Bijlage 2: Excel met voorbeeld spelerslijst, rij- en was lijst gegevens en rijlijst (zie 

reglementen/downloads ‘Handig’)  

  

Bedankt dat je dit seizoen op pad wilt met de jeugd van SV Nieuwkoop! Wij hopen dat je er samen 

met de kinderen en ouders heel veel plezier aan beleeft!  
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http://www.svnieuwkoop.nl/245/technische-zaken/
http://www.svnieuwkoop.nl/245/technische-zaken/
http://www.svnieuwkoop.nl/245/technische-zaken/
http://www.svnieuwkoop.nl/
http://www.svnieuwkoop.nl/
http://www.svnieuwkoop.nl/596/wedstrijdverslag-aanleveren/
http://www.svnieuwkoop.nl/596/wedstrijdverslag-aanleveren/
http://www.svnieuwkoop.nl/596/wedstrijdverslag-aanleveren/
https://www.facebook.com/sv.nieuwkoop/
https://www.facebook.com/sv.nieuwkoop/
https://twitter.com/SVNieuwkoop?lang=nl
https://twitter.com/SVNieuwkoop?lang=nl
http://www.svnieuwkoop.nl/Data/Nieuwkoop/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_476/Eerste_hulp_bij_sportongevallen.pdf
http://www.svnieuwkoop.nl/Data/Nieuwkoop/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_476/Eerste_hulp_bij_sportongevallen.pdf
http://www.svnieuwkoop.nl/476/reglementen---downloads/
http://www.svnieuwkoop.nl/476/reglementen---downloads/
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