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In dit handboek staat alle benodigde informatie voor de leiders/leidsters. 
  
 
ALGEMENE INFORMATIE 
 
Bestuur 
Voorzitter Peter Geerlings voorzitter@van-nispen.nl 
Secretaris Willy de Groot secretaris@van-nispen.nl 
Penningmeester Henk Jansen penningmeester@van-nispen.nl 
Voetbalzaken senioren Ruud de Klerk voetbalzaken@van-nispen.nl 
Voetbalzaken jeugd Tom van Hal voetbalzaken@van-nispen.nl  
Algemene zaken Glenn nederstigt algemenezaken@van-nispen.nl  
Sponsorzaken Rick van Koppen sponsorzaken@van-nispen.nl 

 
Overige belangrijke vrijwilligers 
Wedstrijdcoördinator Patricia de Bruin ws1.van.nispen@gmail.com 
Wedstrijdsecretariaat jeugd Patricia de Bruin ws1.van.nispen@gmail.com 
Wedstrijdsecretariaat senioren Stefan de Groot. stefandegroot93@hotmail.com 
Coördinator O11, O9, O7 Ruud de Klerk a.i. voetbalzaken@van-nispen.nl 
Materiaalmannen Glenn Nederstigt glenn.nederstigt@gmail.nl 

Scott Nederstigt scott.nederstigt253@live.nl 
Team arbitrage voorzitter Ruud de Klerk voetbalzaken@van-nispen.nl 
Coördinator spelregelbewijs Thimo Deden thimodeden@live.nl 
Wedstrijdkleding Marijke van Saase marijkevansaase@hotmail.com 
 
Contact en informatie 
Adres  Sportlaan 31, de Zilk 
Website, inclusief wedstrijdprogramma  www.van-nispen.nl 
Wedstrijdbord  In de gang bij het wedstrijdsecretariaat 
Voetbal.nl  Voor wedstrijdprogramma en uitslagen 
Wedstrijdzaken app  Voor mobiel digitaal wedstrijdformulier (mDWF)  
 
 
VOORBEREIDING VAN DE WEDSTRIJDEN 
 
Materialen 
Aan het begin van het seizoen krijgen de teams tot en met JO11 2 wedstrijdballen, 1 waterzak en 1 
bidon. De overige teams krijgen 3 ballen, waarvan één wedstrijdbal. Indien er sprake is van kapotte 
ballen, waterzak e.d. of bij vermissing dient men contact op te nemen met de materiaalmannen. 
 
Voor alle spelers/speelsters van Van Nispen worden voetbaltenues ter beschikking gesteld. 
 
Alle jeugdspelers en selectiespelers krijgen voetbaltassen tot hun beschikking. Deze tassen blijven 
eigendom van Van Nispen en kunnen alleen worden gebruikt voor de wedstrijden en de trainingen. 
Indien men een tas kwijt raakt of niet inlevert, kost dat de speler euro 15,-. 
 
Afgelastingen en verplaatsingen 
Via de websites www.van-nispen.nl en www.voetbal.nl kun je informatie over afgelastingen vinden.  
Bij afgelasting is er de mogelijkheid om te trainen met het team. 
Leiders kunnen niet zelfstandig wedstrijden vaststellen, verplaatsen of afgelasten. Dit dient altijd in 
overleg met het wedstrijdsecretariaat te gaan. 
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Spelers 
In de wedstrijdzaken app staan alle spelers van jouw team. De spelers worden automatisch gekoppeld 
aan de wedstrijden. Van de leider wordt verwacht dat ze de spelers voor iedere wedstrijd aanmelden 
in de app. De leider (jeugd) c.q. aanvoerder (senioren) is (en dus niet de scheidsrechter) 
verantwoordelijk dat geschorste spelers niet meedoen aan wedstrijden. 
 
Het is handig om met de spelers een uiterlijke dag af te spreken waarop er kan worden afgezegd. 
Indien er te weinig spelers voor het team zijn, dan dient er contact te worden opgenomen met de 
leiders van de teams waarbij spelers zitten die met jouw team mee mogen doen. Deze leiders dienen 
dan te zorgen dat er spelers met jouw team mee gaan. De teams zijn namelijk verplicht elkaar te 
helpen. Indien het echt niet lukt om voldoende spelers te krijgen, neem dan contact op met het 
wedstrijdsecretariaat. 
 
Uitwedstrijden 
Van Nispen werkt met rijschema’s die in het begin van het seizoen door de leider bekend worden 
gemaakt. Normaal gesproken kan de oudere jeugd ook gewoon fietsen naar de omliggende 
verenigingen zoals VVSB en FcLisse. 
 
Let er op dat de wettelijke verplichte veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Gordel óók vast 
achterin en niet meer dan het maximaal toegestane aantal personen in auto/busje. 
 
De vertrektijden naar de uitwedstrijden bepaalt de leider zelf. 
 
Spelregelbewijs 
Alle O17-spelers/speelsters moeten een spelregelbewijs halen, anders mogen ze geen wedstrijden 
spelen. De coördinator spelregelbewijs zal direct met de spelers/speelsters contact opnemen om dit 
met hen te regelen. 
 
Scheidsrechters, assistent scheidsrechters en spelbegeleiders 
KNVB stelt de scheidsrechters aan voor de A-categorie. Het team arbitrage stelt de scheidsrechters 
aan voor de JO19, JO17, MO17, JO15, JO13 en JO11. De leiders van de JO10/JO9/JO8 stellen een 
spelleider aan. De leiders van de seniorenteams stellen hun eigen scheidsrechters aan. 
 
De clubscheidsrechters hebben de mogelijkheid om zich via het platform arbitrage online voor de 
wedstrijden zelf aan te stellen. De aanstelling van de scheidsrechters door de leiders c.q. team 
arbitrage geschiedt altijd via het het platform arbitrage online. Dit platform regelt de vastlegging van de 
scheidsrechters en de communicatie daaromheen. Indien er geen scheidsrechter is toegewezen op de 
woensdag voor de wedstrijd, zal de leider via het platform arbitrage online een melding krijgen en 
dient de leider zelf een scheidsrechter te zoeken. Het team arbitrage behoudt zich het recht 
aanstellingen van arbiters aan wedstrijden te wijzigen.  
 
Van de spelers/speelsters van de JO17 wordt verwacht dat zij 1 keer per jaar een wedstrijd van de 
JO11 fluiten. Voor het seizoen zal er een instructie aan de spelers/speelsters worden gegeven aan de 
hand van het document ‘Informatie voor de scheidsrechters van de JO11’. Dit document is te vinden 
op de website.  
 
Van de spelers/speelsters van de JO19 wordt verwacht dat zij 1 keer een wedstrijd fluiten bij de JO13. 
Voor het seizoen zal er een instructie aan de spelers/speelsters worden gegeven aan de hand van het 
document ‘Informatie voor de scheidsrechters op een groot veld’. Dit document is te vinden op de 
website.  
 
Aan de seniorenteams wordt er ieder seizoen gevraagd om voor een aantal zaterdagen een 
scheidsrechter voor de jeugdwedstrijden te leveren. Voor ouders van jeugdleden is het mogelijk om de 
rijdienst om te zetten in het fluiten van een wedstrijd. Aanmeldingen via de leider van Van Nispen. 
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Het Als het team arbitrage geen scheidsrechter kan vinden of wanneer een scheidsrechter op het 
allerlaatste moment niet komt, moet je rekening mee houden dat je zelf of één van de ouders de 
wedstrijd fluit. 
 
Voor de MO17, JO15 en JO13 zal er naast een rijschema ook een fluitschema komen voor de ouders. 
Uiteraard worden voor het fluitschema alleen ouders ingedeeld die ook bereid zijn om te fluiten. 
 
Een assistent-scheidsrechter is tijdens de wedstrijden erg belangrijk. Zorg ervoor dat er wordt gevlagd 
door iemand die verstand heeft van de spelregels en niet door een ongeïnteresseerde wisselspeler. 
 
De jeugdscheidsrechters zijn soms beginnende scheidsrechters. We verwachten van de leiders dat ze 
de scheidsrechters begeleiden en altijd steunen bij hun beslissingen. 
 
 
VOOR DE WEDSTRIJD 
 
Wedstrijdkleding 
De wedstrijdkleding wordt aangeschaft en blijft eigendom van Van Nispen. De wedstrijdkleding kan 
opgehaald worden in het washok.  
 
Indien de tegenstander in dezelfde shirtkleur speelt, dient de thuisspelende vereniging in een 
afwijkende kleur te voetballen. Dit geldt voor alle elftallen uitgezonderd Zaterdag 1 en Zaterdag 2. In 
de kledingtas zal in deze gevallen een ander kleur shirt zitten 

 
Kleedkamers 
Indien een kleedkamer moet worden gedeeld met een ander team, is het makkelijk om alle kleding in 
de tas te stoppen en onder de bank te plaatsen. Kostbaarheden (sieraden,geld, mobiele telefoons) 
kunnen worden verzameld en bij de meeste clubs (ook bij ons) in een kluisje worden gestopt. 
 
Mobiel digitaal wedstrijdformulier (mDWF) 
Naast de spelers dienen ook de scheidsrechter en assistent-scheidsrechter op het mDWF te worden 
vermeld.  
 
Ontvangst gasten en scheidsrechter 
Het is de taak van de leider om het gastteam en de scheidsrechter netjes te ontvangen. De 
scheidsrechter kan voor de wedstrijd, tijdens de wedstrijd en na de wedstrijd iets te drinken krijgen.  
 
 
TIJDENS DE WEDSTRIJD 
 
Speeltijden 
Senioren 2 x 45 minuten 
O19 2 x 45 minuten 
O17 2 x 40 minuten 
O15 2 x 35 minuten 
O13 2 x 30 minuten 
O11 2 x 30 minuten (half veld - 8 tegen 8) 
O10 2 x 25 minuten (kwart veld - 6 tegen 6) 
O9 2 x 20 minuten (kwart veld - 6 tegen 6) 
O8 2 x 20 minuten (kwart veld - 6 tegen 6) 
 
Coachen 
Een speler/speelster laat zich tijdens de wedstrijd moeilijk coachen omdat hij/zij met het eigen spel 
bezig is. Het is dus meestal verstandiger om voor de wedstrijd en tijdens de rust aanwijzingen te 
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geven. Tijdens het spel kan er natuurlijk wel heel goed worden aangemoedigd. Coachen heeft het 
meeste effect als het positief is. 
 
Wisselen van spelers 
Bij Van Nispen spelen alleen Zaterdag 1 en de Zaterdag 2 in de A-categorie. Alle overige elftallen 
spelen in de B-categorie. Bij de Zaterdag 1 mogen 3 spelers worden gewisseld. Bij alle andere teams 
is het toegestaan doorlopend te wisselen, met een maximum van 5 spelers. Voor de jeugdteams geldt 
dat de leider ervoor dient te zorgen dat alle spelers gedurende het voetbalseizoen ongeveer dezelfde 
hoeveelheid speeltijd krijgen.  
 
JO11, JO10, JO9 en JO8 
Probeer je zoveel mogelijk te houden an het aangegeven aantal spelers, óók als de tegenstander 
vraagt om met meer spelers te spelen. De wedstrijd is zó opgezet dat zoveel mogelijk balcontacten 
voor alle spelers wordt verkregen.  
 
Na afloop van een wedstrijd is er voor de groepen nog de gelegenheid om penalty’s te nemen.  
 
Respect 
Graag zorgen dat de scheidsrechters altijd worden gesteund door de leiders van Van Nispen. Ook 
zeker wanneer er een beslissing tegen Van Nispen wordt genomen. 
 
Graag zorgen dat de regels van de kunstgrasvelden worden gehonoreerd door de eigen spelers, maar 
ook door de supporters en gasten. 

 
In de rust 
Bij thuiswedstrijden kan de leider in de kantine limonade of thee voor de spelers halen. Uiteraard ook 
voor onze gasten. 
 
 
NA DE WEDSTRIJD 
 
Bedanken 
Na afloop van de wedstrijd wordt de scheidsrechter, de assistent scheidsrechters en de tegenstanders 
bedankt door de spelers/speelsters en begeleiders van Van Nispen. 
 
Douchen 
Na afloop van de wedstrijd allemaal douchen. Om gezondheidsredenen is dit belangrijk. Er zijn 
misschien spelers/speelsters die moeite hebben om zich zonder kleren te wassen. Probeer dit te 
begeleiden in de groep. Douchen dient niet te lang te duren. Binnen een kwartier kan een iedereen 
gedoucht zijn. Er komt namelijk vaak nog een ander team in de kleedkamer.  

 
De kleedkamers schoon achterlaten. Ook niet de kleedkamer van de tegenpartij vergeten! 
 
Mobiel digitaal wedstrijdformulier (mDWF) 
Na afloop van de wedstrijd wordt het mDWF door de scheidsrechter ingevuld. Indien je niet akkoord 
bent met wat de scheidsrechter heeft ingevuld, meld dit dan aan het wedstrijdsecretariaat. In de 
B-categorie dienen alleen de directe rode kaarten op het mDWF te worden vermeld. Indien het niet 
mogelijk is om het mDWF in te vullen, dan dient dit aan het wedstrijdsecretariaat te worden vermeld. 
 
Wedstrijdkleding 
Alle kleding dient netjes en niet binnenste buiten in de kledingtas te worden gelegd. En de tas weer 
terug in het washok bij Van Nispen zetten. De tas met kleding dient voor 20.00 uur weer in het washok 
te worden gezet, anders is de kantine weer gesloten. Indien er per ongeluk kleding mee naar huis is 
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genomen, dan deze kleding ongewassen retourneren in het washok op de tafel en dit melden aan 
Marijke van Saase. Indien er kleding mist of stuk is, dit ook graag melden aan Marijke van Saase. 
  
 
OVERIGE INFORMATIE 
 
Trainers-/Leidersvergaderingen 
Het bestuur organiseert 3 trainers-/leidersvergaderingen per seizoen voor de jeugd en 3 
leiders/aanvoerdersvergaderingen voor de senioren. Eén aan het begin van het seizoen, één in de 
winterstop en één aan het einde van het seizoen. Indien nodig zal  er een ad-hoc vergadering 
georganiseerd worden. Je aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. 
 
Kantinediensten voor seniorenleden 
Het is belangrijk dat onze prijzen laag blijven zodat we allemaal tegen beperkte kosten een drankje 
kunnen drinken en wat eten kunnen nuttigen in onze kantine. Hiervoor is het wel nodig dat alle 
seniorenleden een aantal keer per jaar een kantinedienst draaien op de donderdagavonden en op 
zaterdag. Aan het begin van ieder seizoen krijgen de leiders een formulier waarop de kantinediensten 
dienen te worden ingevuld. Het definitieve kantine rooster kan men terugvinden op de website. 
 
Kerstloterij 
De kerstloterij is een belangrijke inkomstenbron voor onze vereniging. Wij vragen de leiders om te 
zorgen dat de spelende leden (hopelijk) alle loten verkopen die zij geleverd krijgen. 
 
Collectieve ongevallenverzekering 
Alléén geregistreerde KNVB-leden zijn beperkt verzekerd. Ingeval andere, (eigen) verzekeringen niet 
dekkend zijn kan er een beroep worden gedaan op de verzekering van de voetbalbond. Indien men bij 
een ziektekostenverzekering een eigen risico aangaat, kan men dit risico echter niet verhalen op deze 
verzekering van de voetbalbond. Bij zware blessures of ongevallen dient het bestuurslid voetbalzaken 
te worden geïnformeerd. 
 
Activiteiten 
De volgende activiteiten worden voor de jeugd georganiseerd: 

- Sinterklaasfeest voor JO9 en JO7 
- Paastoernooi 
- Jeugdkamp (alleen voor de jongens) 
- Penaltybokaal 

 
Toernooien 
Regelmatig komen er vragen van verenigingen om deel te nemen aan toernooien. Indien de 
spelers/speelsters het leuk vinden, kan het wedstrijdsecretariaat het team daarvoor inschrijven. Indien 
er is ingeschreven, wordt er natuurlijk wel verwacht dat er een team deelneemt. Het is een ramp voor 
de organiserende vereniging als een team op het laatste moment afzegt. Bel ook nooit zelf een 
toernooi af, maar raadpleeg eerst de wedstrijdsecretaris. Lees het toernooiboekje (als het er is) goed 
door. Daarin staat soms dat er reserveshirts moet worden meegenomen.  

 
De eventueel gewonnen bekers kunnen rouleren bij de spelers/speelsters. Aan het begin van het 
seizoen kunnen de bekers worden ingeleverd bij een bestuurslid voetbalzaken.  
 
Sponsoring 
Sponsoring van trainingspakken, voetbaltassen, inloopshirtjes e.d. is mogelijk. Dit dient eerst te 
worden gemeld bij de sponsorcommissie (zie website). Na overleg met de sponsorcommissie kunnen 
de attributen eventueel worden aangeschaft door de vereniging.  
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Ziekte/blessure 
Bij langdurige ziekte/blessure graag het betreffende bestuurslid voetbalzaken inlichten voor het 
regelen van een attentie. 
 
Normen en Waarden 
Van Nispen wil een vereniging zijn waarbij wordt vastgehouden aan normen en waarden. Hiervoor is 
een reglement ‘Normen en Waarden’ opgesteld en een Commissie normen en waarden ingesteld. Op 
de website zijn de reglementen hiervan te vinden. 
 
Alcoholbeleid 
Alcohol mag alleen in het clubgebouw of op het terras (maar dan wel in kunststof of kartonnen bekers) 
worden genuttigd. Non-alcoholische dranken mogen wel langs het veld worden genuttigd, maar dan 
ook alleen in kunststof of kartonnen bekers. 
 
Verzorging van blessures 
De verzorging voor de selectiespelers is op dinsdag- en donderdagavond vóór aanvang van de 
trainingen. Voor de overige leden is er op dinsdag- en donderdagavond van 20.00 uur tot 20.15 uur 
een gratis inloopkwartier. Hiervoor hoeft geen afspraak voor worden gemaakt. De verzorgers kunnen 
dan een eerste beoordeling van de blessure maken en een advies geven voor de verdere 
behandeling. Eventuele verdere behandeling door de verzorgers zal euro 5,- kosten per behandeling 
van 10 minuten.  
 
 
Editie seizoen 2020-2021 

 


