
JEUGD SELECTIEGIDS 
BOVENBOUW (JO13-JO19)  

SEIZOEN 2019 - 2020
1STE JAARGANG - September 2019



http://www.voetbalschoolcts.nl/

KIJK WEDSTRIJDEN VAN SV NOOTDORP (JO13 EN OUDER EN ALLEEN GESPEELD 
OP SV NOOTDORP VELD 1) LIVE MEE VIA DE VOETBALTV APP2.0



3Jeugd Selectiegids 2019-2020              Bovenbouw (JO13-JO19)
               

INHOUDSOPGAVE

VAN HET HOOFD JEUGDOPLEIDINGEN                 4

SEIZOEN 2018-2019 - Prestaties bovenbouw selectieteams               6

WAAROM SELECTEREN BIJ SV NOOTDORP?              10

WAT BETEKENT VOETBALLEN IN EEN SV NOOTDORP JEUGD SELECTIETEAM?          11

WAT MAG JE VAN SV NOOTDORP VERWACHTEN?              12

WAT VERWACHT SV NOOTDORP VAN DE SPELERS EN OUDERS/VERZORGERS?          14

INFORMATIE SEIZOEN 2019-2020 - JO13-1               17 
 

INFORMATIE SEIZOEN 2019-2020 - JO14-1               18

INFORMATIE SEIZOEN 2019-2020 - JO15-1               19

INFORMATIE SEIZOEN 2019-2020 - JO17-1               20

INFORMATIE SEIZOEN 2019-2020 - JO17-2               21

INFORMATIE SEIZOEN 2019-2020 - JO19-1               22

WIE IS WIE BIJ SV NOOTDORP JEUGD                23



Jeugd Selectiegids 2019-2020               Bovenbouw (JO13-JO19)
               

4

VAN HET HOOFD JEUGDOPLEIDINGEN

Voor jullie ligt de eerste jaargang van de selectiegids voor de bovenbouw selectie jeugdteams (JO13-1, JO14-1, 
JO15-1, JO17-1, JO17-2 en JO19-1).

Met deze gids willen wij de selectie spelers en ouders/verzorgers informeren over hoe wij samen met jullie er een 
onvergetelijke seizoen van gaan maken door duidelijk en eerlijk te zijn over wat jullie van SV Nootdorp mogen 
verwachten en wat wij van jullie verwachten.

Daarnaast vind je alle praktische informatie per jeugd selectieteam in deze gids.

Voor ieder selectieteam vindt er aan het begin van het seizoen nog een informatieavond plaats. 
Tijdens deze avond zullen de belangrijkste onderwerpen ook worden gepresenteerd en kunnen er vragen worden 
gesteld.

Ook dit jaar hebben wij weer een mooie groep trainers weten te strikken voor onze bovenbouw selectieteams. 

Selectie JO13
Het selectieteam JO13-1 wordt evenals vorig seizoen getraind door Randy Mackaay. Dit seizoen neemt Thomas 
Boutestijn de plaats in van assistent-trainer.

Na een zeer succesvol seizoen 2018-2019 is SV Nootdorp JO13-1 gepromoveerd naar de derde divisie. Een mooie 
uitdaging voor de trainers en hun team.

Selectie JO14
Bij de nieuwe lichting JO14-1 zien we een nieuwe trainer bij SV. De jeugdige maar toch al ervaren Kyle Stoop heeft 
de overstap gemaakt naar SV Nootdorp. Hij zal samen met Edwin Otterspeer de trainingen gaan verzorgen voor de 
JO14-1.

De KNVB heeft SV Nootdorp JO14-1 uitgenodigd om zich in dit eerste jaar in te schrijven voor de nieuwe 4e divisie 
voor deze leeftijdscategorie. Dat levert gegarandeerd mooie tegenstanders op.

Selectie JO15
Bij deze leeftijdsgroep zien we ook een nieuw gezicht bij SV Nootdorp.
De JO15-1 wordt getraind door de zeer ervaren trainer Ronald van der Plas. Ronald wordt geassisteerd door Rik 
Kegge, trainer van JO11-1 vorig seizoen.

Net als de JO13-1 heeft ook de JO15-1 vorig seizoen promotie kunnen afdwingen door kampioen te worden. 
Daarom zal de JO15-1 dit seizoen uitkomen in de Hoofdklasse. 

Selectie JO17
De JO17 selectiegroep bestaat uit twee teams.
De JO17-1 wordt getraind door twee bekende trainers, Sylvester Jubitana en Ernst vd Zwan en de JO17-2 door  
Randy Stanneveld, afgelopen jaren trainer van de JO15-2, tevens speler van het 1e van SV Nootdorp.

De JO17-1 zal dit jaar uitkomen in de Hoofdklasse. De JO17-2 in de 1e klasse.
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Selectie JO19
Dit seizoen kunnen de JO19 selectietrainers Gerard Stege en Ronald Luscuere selecteren uit een ruime groep 
JO19-spelers. Waar het vorig seizoen nog bij sommige wedstrijden bij elkaar schrapen van voldoende spelers was, 
ziet het er voor komende seizoen een stuk rooskleuriger uit.

Wij zien het komend seizoen met alle vertrouwen tegemoet met deze mooie groep trainers!

Overgang Jeugd naar Senioren met een onder de 23 team
De eerste seniorenteams spelen bij SV Nootdorp op een hoog amateurniveau. De stap naar het senioren niveau 
lijkt nu vaak te groot. Om deze overgang te bevorderen doet ook SV Nootdorp mee aan de aparte competitie voor 
spelers onder de 23 jaar. 
We schrijven het team jaarlijks in voor de deelname aan de Delftse Beloften Competitie.
Een team onder de 23 jaar moet er toe bijdragen, dat de overgang van de junioren naar de senioren wordt ver-
soepeld. Hierbij moet het belang van het jeugdige individu voldoende gewaarborgd zijn. Dit biedt de speler de 
mogelijkheid zijn individuele kwaliteiten tot ontplooiing te brengen, waarbij de opleiding als primaire taak moet 
worden gezien, ondergeschikt aan de prestatie. We brengen op deze wijze getalenteerde spelers tot 23 jaar

in minimaal 6 a 7 wedstrijden per seizoen bij elkaar om de prestatiedrang te ontwikkelen en zodoende een gezon-
de voetbalsfeer en overgang naar de senioren te ontwikkelen.
Deelname aan dit team is een samenstelling van spelers uit de 1e en 2e seniorenselectie, spelers van JO19-1 en 
eventueel getalenteerde spelers uit JO17-1.

Geniet eerst van je vakantie! Rust uit en voorkom dat je blessures oploopt.
Tot op de velden volgend seizoen! Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in!

Voetbalgroeten,

        Rob Kik (Hoofd Jeugdopleiding)                   Thierry Stanneveld (Hoofd Jeugdopleiding)
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SEIZOEN 2018-2019
Prestaties bovenbouw selectieteams

Bovenste rij v.l.n.r.: Lennard Renaud (Leider), Lucas Knetemann, Finn Schuring,  
Davie Weijgertse, Senne Nieuwdorp, Raff Alewijn, Tim Renaud, Fedde van den Berg,  
Joey van Maaren (Assistent-trainer)
Onderste rij v.l.n.r.: Dico van der Zwart, Cas Bakker, Jory Bruijn, Kaya Özsoy, Bhodi Stulemeijer, 
Batukan Akkas, Dani van Amerongen, Ernst van der Zwan (Trainer - niet op de foto)

JO13-2007-1 (O12 Top)
KNVB Beker
Halve finale

KNVB Competitie 
Najaar
Hoofdklasse 
2e plaats

Voorjaar
Hoofdklasse
2e plaats

Bovenste rij v.l.n.r.: Randy Mackaay (Trainer), Rohit Gokoel Missier, Berkant Akkas,  
Mathijs van Triest, Tommy Burgy, Ruben Toebosch, Taeke d’Hamecourt,Wessel Otterspeer,  
Melvin Root (Assistent-trainer)
Onderste rij v.l.n.r.: Jimmy Klijn, Sem Smeets, Milan Schröder, Marcus La Vos, Isaac Mandzi, 
Anass Essaoui, Max van Wijk

JO13-1
KNVB Beker
2e ronde

KNVB Competitie 
Hoofdklasse B 
1e plaats

Haaglanden 
Voetbal Toernooi
2e ronde
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Bovenste rij v.l.n.r.: Duncan Verweij, Kaylen van den Bosch, Mats Blokker, Timo Hijligers, 
Viggo Struijs, Joost van der Gaag, Max Signer
Onderste rij v.l.n.r.: Wouter Dik, Finn Janssen, Timo Bleckman, Niels Dekkers, Sander Tuijt, 
Kris van Adrichem, Marlon Moonen (niet op de foto)

JO13-2
KNVB Beker
Groepsfase 
2e plaats

KNVB Competitie 
Najaar
3e klasse - 5 
1e plaats

Voorjaar 
2e klasse - 5 
5e plaats

SEIZOEN 2018-2019
Prestaties bovenbouw selectieteams

Bovenste rij v.l.n.r.: Sylvester Jubitana (Trainer), Mark Lansink, Finn de Bruin, Luca Dubbelman, 
Lars Kooistra, Kaja Havelaar, Sjors van der Helm, Storm Schotting , Wesley Mackaay (Trainer)
Onderste rij v.l.n.r.: Thomas Lansink, Rick de Bruijn, Yannick Tuinenga , Semmy van den Ende, 
Ilyas Essaoui, Ayoub Ayandaf, Sem Kooper

JO15-1
KNVB Beker
1/8 finale

KNVB Competitie 
Najaar
1e klasse - 5 
1e plaats

Voorjaar
1e klasse - 2 PP
1e plaats

Haaglanden 
Voetbal Toernooi
Winnaar
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Bovenste rij v.l.n.r.: Randy Stanneveld (Trainer), Yonah Kuijper, Safin Kennes, Lesley Kuik,  
Viggo Nieuwdorp, Yassin Morabit, Alex Grootendorst, Mika Kuijper
Onderste rij v.l.n.r.: Misha Kastibi, Marouane Arras, Bo Ruesen, Ilyas Essaoui, Shiwin Gena,  
Jesper Smit, Rob Douma

JO15-2
KNVB Beker
Groepsfase

KNVB Competitie 
Najaar
1e klasse - 2 
13e plaats

Voorjaar
1e klasse - 6
8e plaats

SEIZOEN 2018-2019
Prestaties bovenbouw selectieteams

Bovenste rij v.l.n.r.: Ton van der Helm (Trainer), Joep van Wijk, Koen van der Gaag, Jelle Bosten, 
Bart Haring, Wesley Rusman, Daan van der Helm, Kay Stulemeijer 
Onderste rij v.l.n.r.: Wessel Groen, Collin van Swinderen, Miquel Bahadoer, RJ van Wensveen, 
Serden Bardakci, Jip Nobbe

JO17-1
KNVB Beker
Groepsfase 
4e plaats

KNVB Competitie 
Najaar
1e klasse 3 
1e plaats

Voorjaar
1e klasse - 1 PP 
11e plaats

Haaglanden 
Voetbal Toernooi
2e ronde
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SEIZOEN 2018-2019
Prestaties bovenbouw selectieteams

Bovenste rij v.l.n.r.: Ronald Luscuere (Trainer/coach), Julian Vink, Remy van der Lugt, 
Thomas Boutestijn, Wesley Mackaay, Joey van Maaren, Bram Mulder, Mees Wijnants, 
Jordi de Bruijn, Gerard Stege (Trainer/coach)
Onderste rij v.l.n.r.: Joe Boogaart, Robin Nobbe, Steff Krul, Rik Kegge, Melvin Root, Max Veloo, 
Rico de Bruijn

KNVB Beker
Groepsfase 
2e plaats

KNVB Competitie 
Najaar
2e klasse - 3 
7e plaats

Voorjaar
2e klasse - 3 
2e plaats

JO19-1

Bovenste rij v.l.n.r.: Robin van der Lee (Trainer), Jesper van Weers, Tim de Haan, Milo Yagtu, 
Alec van der Lee, Milan van der Lee, Bram Boers, Vince Ammerlaan
Onderste rij v.l.n.r.: Nick van Embden, Tim de Bruijn, Stan Walraven, Lars Blokker, Joey Burgij, 
Noah Kooper

KNVB Beker
Halve Finale

KNVB Competitie 
Najaar
2e klasse - 3
4e plaats

Voorjaar
2e klasse - 4
7e plaats

JO17-2
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SV Nootdorp heeft het doel om zoveel mogelijk spelers uit de eigen jeugdopleiding in het eerste en tweede senioren-
team te hebben voetballen. De ontwikkeling van een voetballer als persoon staat daarom voorop. 
Als eerste zal naar de ontwikkeling van de individuele speler worden gekeken en pas daarna naar het teambelang. 
Het uitgangspunt moet zijn om de speler te verbeteren. Dit kan door spelers in een selectieteam op te nemen of zelfs 
spelers in een selectieteam te laten spelen in een leeftijdsgroep hoger.

Natuurlijk is het teambelang niet weg te denken. Bij een goede teamprestatie zal de individuele speler zich ook beter 
kunnen ontwikkelen. Daarom is het noodzakelijk dat spelers op het juiste niveau tegen gelijkwaardige tegenstanders 
spelen. Voor het hoogste team in een leeftijdsgroep houdt dat in dat spelers in de selectie spelen. Maar ook bij de 
niet-selectieteams is het noodzakelijk dat de spelers op niveau worden ingedeeld om zo tegen gelijkwaardige tegen-
standers uit te komen.

Daarom moet het een doel zijn om wedstrijden te winnen en kampioen te worden. Maar dit mag niet ten koste gaan 
de ontwikkeling van de spelers als individu.

Met het selecteren van jeugdspelers willen we iedere jeugdspeler de mogelijkheid bieden om op zijn/haar spelniveau 
succes te ervaren en zich verder te ontwikkelen als voetballer. 

SV Nootdorp doet dit op de volgende manier:
• Spelers worden ingedeeld in selectieteams en recreatieve teams
• Het selecteren van de jeugdspelers en daarmee het samenstellen van de teams, vindt plaats op voetbalkwaliteiten, 

inzet en gedrag
• Selectie spelers worden geselecteerd door de selectietrainer i.o.m. de selectietrainer(s) van de andere leeftijdsca-

tegorie waaruit de speler overkomt van het vorige seizoen; eventueel gesteund in hun beslissingen door de HJO
• Op meerdere momenten per seizoen worden de spelers geëvalueerd / bekeken door de interne scoutingscommis-

sie.

En SV Nootdorp hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:
• Het spelen van voetbal op je eigen spelniveau is veel leuker en leerzamer dan wekelijks onder of boven je niveau 

te moeten spelen
• Er wordt rekening gehouden met lichamelijke en geestelijke eigenschappen en kwaliteiten van de speler
• Jeugdspelers die zich, tijdens het seizoen, sterk ontwikkelen krijgen de kans om in een selectieteam c.q. hoger team 

te gaan trainen en/of spelen.
 
Gezien de potentie van de huidige jeugd selectieteams wil SV Nootdorp de jeugdopleiding ook verder door ontwikke-
len. Dit houdt in dat wij met de jeugd selectieteams op een steeds hoger niveau willen voetballen. Om zo de  spelers op 
het juiste niveau tegen gelijkwaardige tegenstanders te laten spelen waardoor ze de juiste uitdaging vinden om zelf 
ook beter te worden. We willen dus hogerop, maar niet ten koste van alles.

Per jaar zal worden bekeken welke teams als selectie teams worden aangemerkt. Voor het seizoen 2019-2020 zijn de 
volgende teams in de bovenbouw selectie teams: JO13-1, JO14-1, JO15-1, JO17-1, JO17-2 en JO19-1.

WAAROM SELECTEREN BIJ SV NOOTDORP?
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WAT BETEKENT VOETBALLEN IN EEN 
SV NOOTDORP JEUGD SELECTIETEAM?
Je bent door de hoofdtrainer van jouw leefijdscategorie geselecteerd om volgend seizoen uit te komen in één van de 
selectieteams van SV Nootdorp. Leuk natuurlijk, maar nu moet je laten zien dat dit ook de juiste keuze is.

Jouw selectie in een selectieteam is gebaseerd op jouw huidige kwaliteiten, gedrag en inzet. 
Ieder speler moet zich blijven ontwikkelen. Wij verwachten ook van jou dat jij er alles aan doet om dit voor jezelf zo 
goed mogelijk te doen.
Als we zien dat de ontwikkeling niet gaat zoals we het graag willen zien, gaan we in gesprek met elkaar. 
Ook zou het kunnen gebeuren dat gedurende het seizoen spelers hoger of lager worden ingedeeld. 
Dit kan dus betekenen dat je in een ander team komt te spelen.
Niemand zit dus een seizoen lang voor zeker in een selectieteam.

Doe dus altijd zoveel mogelijk je best, kom zoveel mogelijk trainen, houd je aan de afspraken en toon respect naar je 
trainers, medespelers en tegenstanders. Dat wil zeggen dat je binnen, maar zeker ook buiten het veld moet uitdragen 
dat je een selectiespeler bent van SV Nootdorp. Dus ook vóór en na de wedstrijd en training ga je met respect met 
elkaar om.

Daarom willen met met jullie afspraken maken. Afspraken die wij gaan nakomen, maar waarvan we ook van jullie 
verwachten dat je deze nakomt. 
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WAT MAG JE VAN SV NOOTDORP VERWACHTEN?

Je zit in de selectie van jouw leeftijdscategorie en dat is natuurlijk super tof. Gefeliciteerd!

Je mag van ons verwachten dat onze jeugd organisatie goed staat en alles gedurende het seizoen op rolletjes loopt 
zodat jij je alleen hoeft te focussen op datgene wat jij leuk vindt en ook goed kan: voetballen. 

Om jou zo goed en met zo veel plezier mogelijk te laten voetballen, krijg je:
1. training van een ervaren hoofdtrainer met (meestal) een KNVB trainersdiploma
2. minimaal 2 x en soms 3 x per week training (incl. techniektraining) die altijd doorgaan (m.u.v. hele uitzonderlijke 

gevallen)
3. als keeper 1 x per week keeperstraining van een keeperstrainer met (meestal) een KNVB trainersdiploma
4. hulpmiddelen aangeboden zoals video analyse (VoetbalTV) om als team en individu beter te worden
5. uitdagende oefenwedstrijden en toernooien tegen teams die hoger spelen (BVO en Divisie)
6. begeleiding van een assistent-trainer en een leider naast een hoofdtrainer. De leider wordt in overleg met de 

hoofdtrainer gekozen.
7. ongeveer evenveel speelminuten als je teamgenoten gedurende het seizoen. De hoofdtrainer bepaalt het wis-

selbeleid en zal dit tijdens de wedstrijd bepalen afhankelijk hoe de wedstrijd verloopt. Het kan voorkomen dat 
sommige spelers vaker wissel staan of worden gewisseld tijdens beker/competitie wedstrijden. Door het spelen van 
oefenwedstrijden zal iedere speler ongeveer evenveel speeltijd krijgen gedurende het seizoen.

8. de mogelijkheid gebruik te maken van een gediplomeerde fysiotherapeut bij SV Nootdorp in het geval van bles-
sures. Bij blessures kunnen spelers voor een eerste diagnose terecht bij de fysiotherapeut van SV Nootdorp. Dit 
bezoek gaat altijd in overleg met de hoofdtrainer en wordt afgesproken door het HJO. Het is niet de bedoeling dat 
de speler of ouder zelf contact opneemt met de fysiotherapeut, tenzij dit anders is afgesproken.

9. als je na een (langdurige) blessure weer deel wil gaan nemen aan de reguliere training, de mogelijkheid om de eer-
ste trainingen aan te sluiten bij hersteltrainingen door een hersteltrainer. Ook hiervoor moet eerst contact worden 
opgenomen met de eigen (hoofd)trainer en de afspraak wordt weer gemaakt door HJO. 
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WAT MAG JE VAN SV NOOTDORP VERWACHTEN?

Omdat de taken van een leider vaak onduidelijk zijn, hebben we deze zeer belangrijke taak extra benadrukt. Heel vaak 
is een leider, een ouder, die veel heeft met het spelletje voetbal. Maar wat verwachten we eigenlijk van een leider bij 
een selectieteam. De taken van de leider worden in overleg met de hoofdtrainer verdeeld over de trainer(s) en leider(s).
Onderstaand een aantal voorbeelden van de taken van een leider:
• zorg dragen dat er een WhatsApp - Oudergroep (Trainers en leider beheerder) wordt aangemaakt
• zorg dragen dat er een WhatsApp - Spelersgroep (Trainers en leider beheerder) wordt aangemaakt
• tijdige communicatie naar ouders en spelers over verzameltijden van wedstrijden
• tijdige communicatie naar ouders en spelers over oefenwedstrijden
• tijdige communicatie naar ouders en spelers over toernooien
• organiseren van een team uitje naar behoefte van de spelers en ouders
• zorg dagen dat er iedere wedstrijd een assistent-scheidsrechter (grensrechter) is
• zorg dragen dat in de rust bij thuiswedstrijden limonade voor het bezoekende en eigen team beschikbaar is
• zorg dragen dat trainingstijden, oefenwedstrijden en toernooien ook in te zien zijn op de website van SV Nootdorp.  

Officiële KNVB beker- en competitiewedstrijden zijn in te zien via de website van SV Nootdorp, de Voetbal.nl web-
site en Voetbal.nl app.

Heb je vragen hierover, vraag ons gerust.
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Natuurlijk moet plezier in het voetbal en met je ploegmaten voorop staan, maar als selectiespeler moet je je wel aan 
een aantal afspraken houden om er samen een onvergetelijk seizoen van te gaan maken.

Regels klinken altijd zeer dwingend. Laten we het daarom afspraken noemen. Deze afspraken zijn er om het voor ie-
dereen duidelijk te maken wat we van elkaar kunnen verwachten komend seizoen. En geloof ons: het seizoen zal niet 
zo streng zijn als het hieronder lijkt. Plezier in het voetbal houden is het belangrijkste en zal altijd voorop blijven staan.
 
Als er nog vragen of opmerkingen over deze gids of iets anders zijn dan horen wij die graag. Anders gaan we er vanuit 
dat alles voor iedereen duidelijk is en dat de afspraken gemaakt zijn.
De afspraken staan niet ter discussie, maar we kunnen er altijd over praten. Als er gedurende het seizoen iets is, blijf er 
dan niet mee lopen maar kom gerust naar de HJO of je trainers toe om je vraag te stellen. 

Trainingen

1. Voor selectiespelers is het verplicht te trainen. De kans op een basisplaats en het aantal speelminuten wordt kleiner 
als je niet traint. 

2. Afmelden ruim op tijd telefonisch bij je hoofdtrainer. Geen afmeldingen in een (groeps) app.
3. Als je zonder afmelden wegblijft bij de training kan een extra reservebeurt het gevolg zijn. Als dit vaker voorkomt 

moeten we nog eens bekijken of het spelen in een selectieteam wel het meest geschikt is voor jou als speler.
4. De training gaat in principe altijd door. Bij afkeuring van de velden wordt er getraind volgens het afkeuring sche-

ma. Deze vind je op de website van SV Nootdorp.
5. Als een training toch vervalt, wordt dit zo vroeg mogelijk door de hoofdtrainer gecommuniceerd naar de spelers 

en/of ouders.
6. Ook in de schoolvakanties gaan de trainingen gewoon door! Houd hier zoveel mogelijk rekening mee!
7. Zorg er voor dat je ruim voor aanvang van de training aanwezig bent. Kom op tijd. Te laat komen verstoort de 

training. 
8. Als je door omstandigheden te laat op een training aanwezig bent, moet je je altijd even melden bij de hoofdtrai-

ner. Ook als je een keer vroegtijdig weg moet, graag in overleg met de hoofdtrainer.
9. Als je geblesseerd bent, ga dan in overleg met je hoofdtrainer of je behandeld kan worden. Binnen SV is een fysio-

therapeut aanwezig. Je hoofdtrainer kan een afspraak voor je maken.
10. Je traint zoals je een wedstrijd speelt dus gedurende de training is het verplicht scheendekkers te dragen. 
11. Na het ingaan van de wintertijd is het verplicht te trainen in lange broek danwel met een lange thermo broek.  

Bij het ingaan van de zomertijd mag er weer in een korte broek worden getraind.
12. Geen kauwgom of snoep in je mond tijdens de trainingen.
13. Draag geen kettinkjes, horloges e.a. “gevaarlijke” dingen tijdens trainingen (dingen die voor anderen en ook voor 

jezelf gevaar op kunnen leveren) Dit is een officiële KNVB regel. 
14. Na de training is het verplicht te douchen. Niet te lang! Neem badslippers mee.
15. Na de trainingen zorgen de spelers zelf dat de kleedkamer schoon achterblijft.
16. Drink voldoende na de training (water of dorstlessende sportdrank). Dit voorkomt kramp.

WAT VERWACHT SV NOOTDORP VAN DE 
SPELERS EN OUDERS/VERZORGERS?
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Wedstrijden

1. Iedereen dient op de vooraf afgesproken verzameltijd aanwezig te zijn. Te laat komen betekent dat de kans op 
een basisplaats kleiner wordt.

2. Ouders zijn verantwoordelijk voor het vervoer van hun kind naar uitwedstrijden. Bij oudere jeugd is de speler  
zelf verantwoordelijk dat hij vervoer regelt. Als je geen vervoer hebt, regel dit dan al vooraf.

3. Bij uitwedstrijden vertrekken we gezamenlijk vanaf SV Nootdorp. Tenzij de hoofdtrainer iets anders afspreekt. De 
terugreis is een individuele keuze.

4. Ben je geblesseerd, en kun je zeer zeker niet spelen laat dat zo snel mogelijk weten aan de hoofdtrainer. Bij een 
twijfelgeval kunnen we dit samen bepalen tijdens de warming up in overleg met verzorger, hoofdtrainer en speler.

5. Iedere selectiespeler verplicht zich te spelen in het team waarin hij wordt opgesteld. Ook moet een selectiespeler 
in goede harmonie reservespeler zijn.

6. Geblesseerde en/of geschorste spelers zijn altijd nog onderdeel van het team en worden daarom verwacht de wed-
strijden van het team bij te wonen, tenzij hun lichamelijke toestand dit niet mogelijk maakt.

7. Indien een wedstrijd is afgelast en er is een alternatief programma, is deelname ook verplicht.
8. Tijdens de wedstrijd volg je de opdrachten van je hoofdtrainer, assistent-trainer en/of leider op. Je voert naar beste 

vermogen je taak in het  team uit en gedraagt je correct ten opzichte van de scheidsrechter, hoofdtrainer, assis-
tent-trainer, leider, grensrechter, medespelers, tegenstanders en publiek.

9. Tijdens de wedstrijd bevinden zich alleen de hoofdtrainer, assistent-trainer, leider en wisselspelers in de dug out.
10. Wisselspelers blijven gedurende de wedstrijd ook in de dug out.
11. Draag geen kettinkjes, horloges e.a. “gevaarlijke” dingen tijdens trainingen (dingen die voor anderen en ook voor 

jezelf gevaar op kunnen leveren). Dit is een officiële KNVB regel. 
12. Het dragen van scheendekkers tijdens de wedstrijd is verplicht. Dit is een officiële KNVB regel.
13. Indien je een slidingbroek of maillot wilt dragen tijdens de wedstrijd, moet deze van dezelfde kleur zijn als de 

hoofdkleur van de korte broek dus in het geval van SV Nootdorp is dat zwart. Dit is een officiële KNVB regel. 
14. Indien je gebruik maakt van sokophouders of sokkentape is het verplicht deze in dezelfde kleur te hebben als het  

gedeelte van de sok waarop de ophouder of tape op is aangebracht. Dit is een officiële KNVB regel. 
15. De ouders en supporters bevinden zich rond het veld. Aanmoedigingen zijn natuurlijk welkom, maar laat de coa-

ching van de spelers over aan de leiding.
16. Douchen is verplicht na de wedstrijd. Niet te lang! Neem badslippers mee.
17. Zorg er samen voor dat de kleedkamer na de wedstrijd netjes achterblijft. Meestal degene die het laatste de kleed-

kamer uitgaan.
18. Indien je een gele en/of rode kaart krijgt, dien je deze zelf te betalen. Tarieven zijn inzichtelijk op de website van 

de KNVB.

WAT VERWACHT SV NOOTDORP VAN DE 
SPELERS EN OUDERS/VERZORGERS?
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Gedrag, inzet en motivatie

1. Persoonlijke belangen moeten overeenkomen met het teambelang of hieraan ondergeschikt te worden gemaakt.
2. Probeer vakanties en weekendjes weg te plannen in de weekenden dat er geen competitievoetbal is, zodat je altijd 

een bijdrage kan leveren aan het team. Ga je toch op vakantie, laat dit dan tijdig weten aan de (hoofd)trainer. Ook 
hiervoor geldt weer dat de kans op een basisplaats kleiner wordt als je er niet altijd bent.

3. Heb je kritiek of ben je het ergens niet mee eens, blijf er dan niet mee lopen. Uit dit niet tijdens of direct na een 
wedstrijd of training. Wacht hiermee tot b.v. de eerstvolgende trainingsdag en bespreek dit dan op de plaats waar 
dit thuishoort en niet in een openbare gelegenheid.  Het later bespreken heeft als voordeel dat je emotie er buiten 
laat en je zelf ook even hebt kunnen nadenken over wat er is gebeurd. Stuur geen whats app bericht maar zoek 
persoonlijk face-to-face contact. Praat erover met de (hoofd)trainer, assistent-trainer, leider en/of HJO: we probe-
ren het samen op te lossen. 

4. Wees positief naar je teamgenoten. Door iemand af te kraken tijdens de wedstrijd of training bereik je niets po-
sitiefs. Je moet voor elkaar door het vuur willen gaan. Dat begint al bij de trainingen: Train je slap, dan speel je 
zaterdag ook slap. Ben je fanatiek, dan ben je dat zaterdag ook. 

5. Ongewenst gedrag, zoals schelden naar teamgenoten, tegenstanders, scheidsrechters of de leiding kan tot gevolg 
hebben dat de speler voor een bepaalde tijd geschorst wordt of uit het selectieteam wordt gezet. In deze gevallen 
kan de kwestie ook worden voorgelegd aan de SV Nootdorp Normen en Waarden commissie.

6. Je huiswerk gaat voor, maar maak ook tijd voor de training (een vrije avond maar eens geen tv kijken maar huis-
werk vooruit maken kan al helpen). Plan je huiswerk vooraf!

7. Na een blessure of afwezigheid door ziekte, is het mogelijk dat de speeltijd minder is. Ook kan de (hoofd)trainer 
bepalen dat terugkomen beter is in een lager team.

Ben je 2e jaars JO17 of ouder? 
Zonder spelregelbewijs geen wedstrijden!
Met ingang van het seizoen 2014/2015 is het voor 2e jaars JO17-spelers verplicht het spelregelbewijs te halen. 
Het maakt voetballers namelijk van jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft hen meer inzicht in – én begrip voor 
– de beslissingen van de scheidsrechter.
Meer info zie https://www.knvb.nl/themas/sportiviteit-en-respect/spelregelbewijs

WAT VERWACHT SV NOOTDORP VAN DE 
SPELERS EN OUDERS/VERZORGERS?
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INFORMATIE SEIZOEN 2019-2020 - JO13-1

Randy Mackaay

Hoofdtrainer

Thomas Boutestijn

Selectie

Batukan Akkas, Raff Alewijn, Kevin Groen, 
Dani van Amerongen, Fedde van den Berg, 
Lucas Knetemann, Dennis Lodder, Isaac Mandzi, 
Senne Nieuwdorp, Tim Renaud, Finn Schuring, 
Bhodi Stulemeijer, Davie Weijgertse

Oefenprogramma voorbereiding

Juni
Ma 3 juni Training         18.30 - 19.30 uur
Din 4 juni  Oefenwedstrijd: SV Nootdorp - ARC JO13-1 (3e divisie)   18.30 uur
Din 11 juni Oefenwedstrijd: Alphense Boys JO3-2 (3e divisie) - SV Nootdorp 18.45 uur
Woe 12 juni Training         18.45 - 20.00 uur
Ma 17 juni Training         18.45 - 20.00 uur
Woe 19 juni Oefenwedstrijd: Den Hoorn JO13-1 (Hoofdklasse) - SV Nootdorp 18.30 uur

Augustus
Woe 14 augustus Training         18.15 - 19.30 uur
Ma 19 augustus Training         18.15 - 19.15 uur
Woe 21 augustus Training         18.15 - 19.30 uur
Vrij 23 augustus Training         18.30 - 19.30 uur
Zat 24 augustus  Oefenwedstrijd: Quick JO13-1 (2e divisie) - SV Nootdorp  10.30 uur
Ma 26 augustus Training         18.15 - 19.15 uur
Woe 28 augustus Oefenwedstrijd: Forum Sport JO13-1 (Hoofdklasse) - SV Nootdorp 18.00 uur

KNVB Beker
31 augustus, 7 & 14 september 2019

KNVB Competitie
3e divisie
21 september 2019 (start competitie)

Trainingstijden

Assistent-trainer Beker en competitie

Maandag      18.15 - 19.15 uur  Veld 2
Woensdag    18.15 - 19.30 uur  Veld 4
Vrijdag          19.15 - 20.15 uur  Veld 2
                 
Maandag      Keeperstraining
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INFORMATIE SEIZOEN 2019-2020 - JO14-1

Kyle Stoop

Hoofdtrainer

Edwin Otterspeer

Selectie

Berkant Akkas, Tommy Burgy, Niels Dekkers, 
Taeke d’Hamecourt, Rohit Gokoel Missier, 
Joost van der Gaag, Jimmy Klijn, Marcus La Vos, 
Wessel Otterspeer, Dylan Piket, Milan Schröder, 
Sem Smeets, Mathijs van Triest

Oefenprogramma voorbereiding

Juni
Woe 5 juni Training         18.45 - 20.00 uur
Woe 12 juni Oefenwedstrijd: DWO JO15-2 - SV Nootdorp    19.00 uur
Ma 17 juni Training         18.45 - 20.00 uur
Zat 22 juni Oefenwedstrijd: Oliveo JO15-2 - SV Nootdorp    10.00 uur
   
Augustus
Ma 19 augustus Training         19.15 - 20.15 uur
Woe 21 augustus Training         19.30 - 20.30 uur
Ma 26 augustus Training         19.15 - 20.15 uur
Woe 28 augustus Training         19.30 - 20.30 uur

KNVB Beker
31 augustus, 7 & 14 september 2019

KNVB Competitie
4e divisie
21 september 2019 (start competitie)

Trainingstijden

Assistent-trainer Beker en competitie

Maandag      19.15 - 20.30 uur  Veld 2
Woensdag    19.30 - 20.30 uur  Veld 4
Vrijdag          19.15 - 20.15 uur  Veld 2

Maandag      Keeperstraining
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INFORMATIE SEIZOEN 2019-2020 - JO15-1

Ronald van der Plas

Hoofdtrainer

Selectie

Marouane Arras, Ayoub Ayandaf, Rob Douma,
Anass Essaoui, Kaja Havelaar, Sjors Jongeneel, 
Misha Kastibi, Sem Kooper, Lesley Kuik,
Viggo Nieuwdorp, Manus te Pas, Bo Ruesen, 
Ruben Toebosch, Max van Wijk

Oefenprogramma voorbereiding

Juni
Ma 3 juni Oefenwedstrijd: ESTO JO15-1 - SV Nootdorp    19.00 uur
Woe 5 juni Training         19.15 - 20.30 uur
Woe 12 juni Training         19.15 - 20.30 uur
Ma 17 juni Training         19.15 - 20.30 uur
Ma 24 juni Training         19.15 - 20.30 uur

Juli
Ma 1 juli Training         19.15 - 20.30 uur
Woe 3 juli Training         19.15 - 20.30 uur
Zat 6 juli Oefenwedstrijd: FC IJsselmonde JO15-1 - SV Nootdorp   13.00 uur
Ma 8 juli Training         19.15 - 20.30 uur
Don 11 juli Oefenwedstrijd: SV Nootdorp - DVSP JO15-1    19.15 uur
 
Augustus
Ma 19 augustus Training         19.15 - 20.15 uur
Woe 21 augustus Training         19.30 - 20.30 uur
Don 22 augustus Training         18.30 - 19.30 uur
Zat 24 augustus Oefenwedstrijd: Forum Sport JO15-1 - SV Nootdorp   12.00 uur
Ma 26 augustus Training         19.15 - 20.15 uur
Woe 28 augustus Training         19.30 - 20.30 uur
Don 29 augustus Training         18.30 - 19.30 uur

KNVB Beker
31 augustus, 7 & 14 september 2019

KNVB Competitie
Hoofdklasse
21 september 2019 (start competitie)

Trainingstijden

Beker en competitie

Rik Kegge

Assistent-trainer

Maandag      19.15 - 20.30 uur  Veld 2
Woensdag    19.30 - 20.30 uur  Veld 4
Donderdag   18.30 - 19.30 uur  Veld 3

Maandag      Keeperstraining
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INFORMATIE SEIZOEN 2019-2020 - JO17-1

Sylvester Jubitana Ernst van der Zwan

Hoofdtrainer

Selectie
Ilyas Essaoui, Lars Kooistra, Luca Dubbelman, 
Kay Stulemeijer, Jip Nobbe, Mark Lansink, 
Finn de Bruin, Miguel Bahadoer, 
Collin van Swinderen, Joep van Wijk, 
Koen van der Gaag, Jelle Bosten, 
Semmy van den Ende, Thomas Lansink

Oefenprogramma voorbereiding

Juni
Di 4 juni Oefenwedstrijd: SV Nootdorp - Jong ADO Vrouwen   18.30 uur
Do 6 juni Training         19.30 - 20.45 uur
Do 13 juni Training         19.30 - 20.45 uur
   
Augustus
Zat 17 augustus Training         09.00 uur
Ma 19 augustus Training         19.30 - 20.45 uur
Woe 21 augustus Training         19.30 - 20.45 uur
Zat 24 augustus Oefenwedstrijd: SV Nootdorp - Foreholte JO17-1   12.00 uur
Ma 26 augustus Training         19.30 - 20.45 uur
Woe 28 augustus Training         19.30 - 20.45 uur

KNVB Beker
31 augustus, 7 & 14 september 2019

KNVB Competitie
Hoofdklasse 
21 september 2019 (start competitie)

Trainingstijden

Assistent-trainer Beker en competitie

Maandag      19.30 - 20.30 uur  Veld 4
Woensdag    19.30 - 20.45 uur  Veld 2
Vrijdag          19.15 - 20.15 uur  Veld 3

Maandag      Keeperstraining
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INFORMATIE SEIZOEN 2019-2020 - JO17-2

Randy Stanneveld

Hoofdtrainer

Selectie
Vince Ammerlaan, Delano Geleyns, 
Sjors van der Helm, Yannick Tuinenga, 
Stan Walraven, Milan van der Lee, Joey Burgy, 
Tyler Monteny, Lars Blokker, Rick de Bruijn, 
Jesper Smit, Storm Schotting, 
Wesley Rusman, Milo Yagtu, Yuwan Tan

Oefenprogramma voorbereiding

Juni
Woe 12 juni Oefenwedstrijd: FC Zoetermeer 17-2 - SV Nootdorp   19.30 uur
Don 13 juni Training         19.30 - 20.45 uur
   
Augustus
Zat 17 augustus Training         09.00 uur
Ma 19 augustus Training         19.30 - 20.45 uur
Woe 21 augustus Training         19.30 - 20.45 uur
Ma 26 augustus Training         19.30 - 20.45 uur
Woe 28 augustus Training         19.30 - 20.45 uur

September
Woe 4 september Oefenwedstrijd: VV Meerburg JO17-2 -SV Nootdorp   20.00 uur

KNVB Beker
31 augustus, 7 & 14 september 2019

KNVB Competitie
1e klasse
21 september 2019 (start competitie)

Trainingstijden

Beker en competitie

Maandag      19.30 - 20.30 uur  Veld 4
Donderdag   18.30 - 19.30 uur  Veld 3
Vrijdag          19.15 - 20.15 uur  Veld 3

Maandag      Keeperstraining
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INFORMATIE SEIZOEN 2019-2020 - JO19-1

Gerard Stege

Hoofdtrainer

Ronald Luscuere

Selectie
Serden Bardakci, Bram Boers, Thomas Boutestijn, 
Jordi de Bruijn, Rico de Bruijn, Tim de Bruijn, Nick 
van Embden, Daan van der Helm, Rik Kegge, Noah 
Kooper, Alec van der Lee, Remy van der Lugt, Clyde 
Martina, Bram Mulder, Robin Nobbe, Max Veloo, 
Julian Vink, Jesper van Weers, 
Raymond van Wensveen, Mees Wijnants

Oefenprogramma voorbereiding

Augustus
Woe 21 augustus Training         20.30 - 21.45 uur
Zat 24 augustus Oefenwedstrijd: Rijnvogels JO19-1 - SV Nootdorp   11.30 uur
Ma 26 augustus Training         20.30 - 21.45 uur
Woe 28 augustus Oefenwedstrijd: Slikkerveer JO19-1 - SV Nootdorp   20.00 uur
Vrij 30 augustus Training         N.n.b.

September
Ma 2 september Training         20.30 - 21.45 uur
Woe 4 september Training         20.30 - 21.45 uur
Vrij 6 september Evt. training        N.n.b.
Ma 9 september Training         20.30 - 21.45 uur
Woe 11 september Training  / Oefenwedstrijd      20.30 - 21.45 uur
Vrij 13 september Evt. training        N.n.b.
Ma 16 september Training         20.30 - 21.45 uur
Woe 18 september Training  / Oefenwedstrijd      20.30 - 21.45 uur
Vrij 20 september Evt. training        N.n.b. 

KNVB Beker
31 augustus, 7 & 14 september 2019

KNVB Competitie
Hoofdklasse
21 september 2019 (start competitie)

Maandag      20.30 - 21.45 uur  Veld 2
Woensdag    20.30 - 21.45 uur  Veld 4

Maandag      Keeperstraining

Trainingstijden

Hoofdtrainer Beker en competitie



23Jeugd Selectiegids 2019-2020              Bovenbouw (JO13-JO19)
               

WIE IS WIE BIJ SV NOOTDORP JEUGD

BESTUUR 
Voorzitter: Sander Jansen 06 200 034 07
Penningmeester: Rob Oostwouder 06 229 661 68
Secretaris: John Smits 06 208 207 36
Jeugdzaken: Jan Kok 06 532 238 47
Business: Frans ter Linden 06 481 926 31
Facilitair: Frits Lamens 06 542 050 73

JEUGDCOMMISSIE 
jeugdcommissie@svnootdorp.nl
Voorzitter: Jan Kok 06 532 238 47 
Voetbaltechnisch: Ralph Blokker 06 462 760 31
Algemene Zaken: Reint Hartlieb 06 143 399 77
Penningmeester: Angela Goeman  06 487 703 66
Secretaris: Leontine Winkelhagen 06 200 459 89

Groepsleiders:
JO19 [vacant] 
 groepsleider-jo19@svnootdorp.nl

JO17 Raymond v. Wensveen 06 309 933 39
 groepsleider-jo17@svnootdorp.nl

JO15 Arthur Kerkhof 06 587 069 38
  Marco Saas 06 575 941 14
 groepsleider-jo15@svnootdorp.nl
 
JO14 Arthur Kerkhof 06 587 069 38
  Marco Saas 06 575 941 14
 groepsleider-jo14@svnootdorp.nl

JO13 Leontine Winkelhage 06 200 459 89
  Natalie Verschoor 06 200 459 89
 groepsleider-jo13@svnootdorp.nl

VELD
Hoofd Jeugdopleidingen (HJO):
Rob Kik 06 209 153 30 
Thierry Stanneveld 06 117 216 81 
 hjo@svnootdorp.nl

Technisch Jeugd Coordinator Bovenbouw:
Jan Polderman 06 260 105 34 
 tjc-bb@svnootdorp.nl

Fysiotherapeut:   
Erwin Lemmers

Hersteltrainer: 
Rob Lindeman
 
Coördinator Keeperstraining:  
Eddy Kokshoorn 06 463 966 46 
keepertraining@svnootdorp.nl

Selectietrainers:
JO19-1 Gerard Stege 06 513 133 27
JO19-1 Ronald Luscuere 06 108 925 87 
 hoofdtrainer-jo19@svnootdorp.nl

JO17-1 Sylvester Jubitana 06 237 399 16
JO17-1 Ernst van der Zwan 06 411 465 47 
 hoofdtrainer-jo17@svnootdorp.nl

JO17-2 Randy Stanneveld 06 387 177 57 
hoofdtrainer-jo17-2@svnootdorp.nl

JO15-1 Ronald van der Plas 06 432 295 09
JO15-1 Rik Kegge 06 144 503 44
 hoofdtrainer-jo15@svnootdorp.nl
 
JO14-1 Kyle Stoop 06 481 927 99
JO14-1 Edwin Otterspeer  06 517 824 84
 hoofdtrainer-jo14@svnootdorp.nl

JO13-1 Randy Mackaay 06 208 194 94
JO13-1 Thomas Boutestijn 06 370 895 72
 hoofdtrainer-jo13@svnootdorp.nl

SV Nootdorp
Sportpark ‘s-Gravenhout, De Poort 8, 2631 PT Nootdorp, tel: 015 310 97 26, www.svnootdorp.nl, info@svnootdorp.nl




