
 

Basisafspraken Jeugdteams N.I.V.O- Sparta  

 

Wil een team goed functioneren dan zullen er een aantal basisafspraken moeten worden gemaakt 

die door iedereen nageleefd dienen te worden. Zo weet iedereen waar hij/zij staat en kan hij/zij daar 

ook op aangesproken worden. Dat geldt voor trainers/leiders richting kinderen maar ook voor 

kinderen richting trainers/leiders. Hieronder een aantal zaken en voorbeelden waarmee wij jullie 

handvatten willen geven om alles in goede banen te leiden zodat iedereen met plezier op het veld 

staat. 

 

ALGEMEEN: 

• Maak een groepsapp aan om berichten en o.a. trainingstijden en wedstrijdtijden te delen.  

• N.I.V.O-Sparta deelt ook regelmatig berichten bedoeld voor alle trainers/leiders, b.v. dat het 

slechtweerschema van kracht is. Spreek met je coördinator af of je toegevoegd dient te 

worden aan de algemene app voor trainers/leiders, zij kunnen dit dan voor je regelen. 

• Maak eventueel een rijschema. (de ervaring leert ons dat gelukkig veel ouders ook bij 

uitwedstrijden willen kijken dus dat iedereen meerijd, maar het kan soms handig zijn) 

• Je kunt een was schema opstellen voor de wedstrijdshirts. Een voorbeeld is om alle kinderen 

een vast rugnummer te geven en op basis daarvan de tas door te geven. Er zijn ook teams 

die alle kinderen het eigen wedstrijdshirt mee naar huis geven. Denk hierbij wel aan het 

volgende: Het shirt blijft eigendom van N.I.V.O.-Sparta en er dient dus zorgvuldig mee 

omgegaan te worden. Het is niet de bedoeling dat kinderen hier heel de week in gaan lopen. 

Verder is het goed te weten dat als een shirt aan het einde van het seizoen kwijt is een 

vergoeding van 40 euro in rekening gebracht wordt bij de verantwoordelijke. 

• Probeer kinderen zo vroeg mogelijk te laten wennen aan het douchen na de wedstrijd. Dit is 

goed voor de persoonlijke hygiëne, maar ook om eventuele gene te voorkomen als je hier op 

latere leeftijd mee begint. We hebben speciale “meiden-kleedkamers” die op slot kunnen. 

• Let erop dat tassen beneden in het rek gezet worden. Deze mogen niet mee de kantine in. 

• Voetbalschoenen zijn ook niet toegestaan in de kantine. 

• Let op; Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer! 

• Trainingsschema/slechtweerschema/speeltijden/scheidsrechters zijn allemaal terug te 

vinden op de website. 

https://www.nivo-sparta.nl/862/trainingsschema/ 

https://www.nivo-sparta.nl/958/programma-komende-week/ 

https://www.nivo-sparta.nl/1106/scheidsrechter-overzicht/ 
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TRAININGEN: 

• Materialen kunnen voorafgaande aan te training opgehaald worden bij de Materiaalhok in het 

hoofdgebouw op de hoek tussen hoofdveld en miniveld. (zie de         op de plattegrond 

hieronder) 

• Het is wijs om kinderen op gewone schoenen naar de training te laten komen. Zo voorkom je 

extra slijtage aan de noppen maar ook voor de veiligheid is het beter, noppen zijn namelijk erg 

glad als je ermee rent op de straat..;) 

• Een keer afmelden voor de training kan natuurlijk altijd gebeuren wegens ziekte, school, werk 

etc. Laat dit op tijd melden bij de trainer. Indien te vaak of niet afmelden kun je de regel stellen 

dat het kind dan wissel staat voor de eerstvolgende wedstrijd. Trainers investeren natuurlijk 

niet voor niets zoveel tijd in het geven van trainingen dat je hier best wat commitment voor 

terug mag vragen. 

• Voor vragen over hoe een training te geven kun je altijd terecht bij een van onze coördinatoren. 

Daarnaast staan er oefeningen op de website die te benaderen zijn via https://www.nivo-

sparta.nl/950/oefenstof-jeugd-en-handboek-kader/  Verder is er een mooie app ontwikkelt: 

Rinus.nl waar oefeningen e.d. staan die je o.a. per leeftijdscategorie kunt uitzetten. Let op: bij 

jonge kinderen zit de kracht hem in het herhalen, niet in het uitvoeren van zoveel mogelijk 

verschillende oefeningen.  

• Gebruikte materialen na de training graag weer retour in het Materiaalhok en zorg ervoor dat 

het veld weer leeg is voor het volgende team dat komt trainen. Dus graag ook de gebruikte 

doeltjes buiten het veld plaatsen. 

• Mocht de training onverhoopte een keer geen doorgang kunnen vinden, meldt dit dat even in 

de “mededelingen app” zodat beheerders ook op de hoogte zijn. 

• Bij vragen over het trainingsschema en veldindeling tijdens trainingen kun je contact opnemen 

via  trainingsschema@nivo-sparta.nl 

 

WEDSTRIJDEN: 

• Bij thuiswedstrijden moet tot en met O12 zelf een scheidsrechter geregeld worden. T/m O10 is 

dat een spelbegeleider die langs de zijlijn de kinderen probeert zelf het spel te laten regelen. Bij 

O11 en O12 staat de scheidsrechter in het veld om alles in goede banen te leiden. Bij beide kan 

dit prima opgepakt worden door een ouder. Als dit op regelmatige basis opgepakt wordt door 

dezelfde persoon kan dit gemeld worden bij Nivo-Live en kan hier de vrijwilligersbijdrage 

worden weggestreept. Dit kan een leuke incentive zijn voor ouders! Fluitje, boekje en 

wedstrijdbal kunnen opgehaald worden bij de beheerder. (voorbij de trap aan de linkerkant, 

ingang in de kleedkamer gang) 

• Graag zelf veld uitzetten ’s ochtend. Hoedjes te verkrijgen bij de beheerder. Doelen staan aan 

het veld. Na de wedstrijd ook graag doelen en hoedjes weer opruimen!  (voor veldgrootte zie 

afbeelding bij beheerder) (Ook te vinden als je zoekt op KNVB- infographic in combinatie met je 

wedstrijdvorm, bv 6 tegen 6 

https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/12343/infographic-6-tegen-6 ) Probeer 

hier ouders voor aan te stellen zodat trainer/leider bij de kinderen in de kleedkamer kunnen 

blijven voor voorbespreking etc. 

• Mocht bij een thuiswedstrijd de bezoekende club nagenoeg dezelfde kleur shirt hebben dan kun 

je bij de beheerder een tas met zwarte shirts ophalen voor je team om hierin te spelen. Graag 

na afloop weer retour bij de beheerder. 
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• Denk eraan dat vanaf O11 een wedstrijdformulier ingevuld moet worden. Als leider/trainer zul 

je zelf een KNVB registratie moeten hebben om hierbij te kunnen. Dit kun je “ aanvragen”  door 

een aanmeldformulier in te vullen op de site van N.I.V.O.-Sparta en dan bij opmerkingen te 

vermelden dat het gaat om aanmelden i.v.m. de wedstrijdzaken-app. Hier worden 

wedstrijdformulieren ingevuld en goedgekeurd die door de thuisspelende partij worden 

opgevoerd. Bij vragen hierover kun je terecht bij de coördinatoren. 

• Zorg ervoor dat iedereen via de groepsapp op tijd geïnformeerd is over speeltijd en vertrektijd 

bij een uitwedstrijd. B.v. Verzamelen bij de Esso carpoolplek om 8u voor een wedstrijd van 9u in 

Tiel.  

• Bij de andere club melden bij de beheerder en check welke kleedkamer jouw team heeft en op 

welk veld je speelt. Er hangt vaak een bord met de vermelding van beide.  

• Te allen tijde dienen we ons zowel bij N.I.V.O.-Sparta als bij de “uit-club” fatsoenlijk te gedragen 

op en langs het veld. Wij verwachten ook dat ouders de trainer en coach/leider hun werk laten 

doen en zich alleen positief uitlaten over het spel en spelers van zowel het eigen team als dat 

van het team van de tegenstander en dat spelertjes respect tonen naar de scheidsrechter, 

trainer/leider en spelers van het andere team. 

• Vergeet niet waardevolle spullen mee te nemen uit de kleedkamer! 

• Oefenwedstrijden kun je zelf proberen te regelen met clubs uit de buurt of bijvoorbeeld met 

iemand van een team waar je competitie tegen hebt gespeeld. Zodra je onderling een geschikte 

dag hebt gevonden, graag wel tijd en veld afstemmen via oefenwedstrijden@nivo-sparta.nl 

 

Wanneer klop ik bij wie aan: 

 

Bij vragen over het verplaatsen van wedstrijden neem je contact op met het wedstrijdsecretariaat.  

(uiterlijk voor zondagavond 20u. Afmelden bij de Bond dient voor dinsdag 12u gedaan te zijn) 

Voor pupillen( t/m O13) is dat Stephanie Tieleman Stephanietieleman@gmail.com 

Voor junioren (O14-O19) is dat Petra van den Bosch  wcjeugd@nivo-sparta.nl 

 

Bij vragen/opmerkingen over de samenstelling van de teams (b.v. of kinderen wel of juist niet op 

hun plek zitten binnen een team) neem je contact op met de desbetreffende coördinator op die 

leeftijdscategorie.  

Coördinator Jongens JO7 t/m JO9 
Pamela de Jong 

pamela.dejong@nivo-sparta.nl 

 

Coördinator Jongens JO10 t/m JO13 
Paul van lier 
Paul.vanLier@nivo-sparta.nl 
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Coördinator Jongens JO14 t/m JO19 
Marco van den Hoven 
Marco.vandenHoven@nivo-sparta.nl 

Coördinator Meiden en dames 
Jantine van Hees 

Jantine.vanHees@nivo-sparta.nl 

 
Voor verdere vragen aangaande de teams kun je ook in eerste lijn bij hen terecht. 

Bij vragen over de wedsstrijdkleding;  b.v. “ ik kom een shirt tekort” of “ik heb 
andere maten nodig”, neem je contact op met Leonore Tuijt. 

leonore.tuyt@nivo-sparta.nl 
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