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Inleiding 
Beste leider/leidster en trainer/trainster, C.V.V. Redichem is blij met jou als vrijwilliger! Maar waarom 
nu een handboek en waar is dit nu voor nodig? Mocht je na het lezen van dit handboek toch nog 
vragen hebben, dan kan je altijd bij de coördinator van je leeftijdscategorie terecht. 
 
Daar waar we spreken over “leider” of “trainer”, kan ook gelezen worden “leidster” en “trainster”. De 
inbreng van dames (bv moeders van onze jeugdleden) juichen wij alleen maar toe.  
 
Veel meer afspraken zitten in hoofden van mensen dan dat het op papier staat. Zo lang zaken goed 
gaan, voelt men vaak ook niet de noodzaak impliciete zaken expliciet te maken. Toch is het van 
belang binnen C.V.V. Redichem duidelijkheid te hebben over alles waar een trainer en of leider 
mogelijk mee te maken krijgt. Het is zaak dat de afspraken en verwachtingen worden vastgelegd voor 
jou als vrijwilliger. Vrijwilligheid schept ook verplichtingen: duidelijkheid over wat van vrijwilligers wordt 
gevraagd en verwacht is hiermee vastgelegd. 
 
Dit alles vanuit de visie van C.V.V. Redichem: 
 
‘Bij voetbalvereniging C.V.V. Redichem is voor een ieder een plaats. Als je met plezier wilt voetballen 
in een respectvolle en veilige omgeving dan is Redichem als vereniging anders dan anderen. Wij doen 
er alles aan om de betrokkenheid van de leden ten opzichte van elkaar te vergroten. Je ontmoet 
vriendschap in het veld en daar buiten. Wij staan voor persoonlijke aandacht en bovenal stellen wij het 
op prijs dat een ieder plezier heeft in zijn sport en dat niemand buiten de boot valt. Je voetbalt immers 
het sterkst in een hecht team. Redichem staat voor een aantal waarden en normen en verwacht van 
ieder lid deze te eerbiedigen. Zo stellen wij dat een ieder sportief kan presteren in een gezellige en 
mensgerichte vereniging. Wij voelen ons maatschappelijk betrokken en dragen daarin onze 
verantwoordelijkheid. Ontmoet de warmte van C.V.V. Redichem’ 
 
Dit handboek kader moet een hulpmiddel zijn voor jou als trainer en of leider. Het is een dynamisch 
document dat elk seizoen, of tussentijds, zal worden geactualiseerd. Voor verbeteringen, aanvullingen 
houden we ons daarom ook van harte aanbevolen. Je kunt daarvoor terecht bij iedereen van ons 
bestuur. 
 
Resteert ons, om je heel veel plezier te wensen als leider/ trainer bij onze club. 
 
 
Namens C.V.V. Redichem, 
 
Koen Beenen, 
Voorzitter C.V.V. Redichem 
 
Heelsum, augustus 2022 
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1.  Algemeen 
 

1.1 Contactinformatie C.V.V. Redichem 
C.V.V. Redichem  Wilhelmina sportpark  
Postbus 32   Sportlaan 10 
6870 AA Renkum  6866 NA Heelsum 

0317 313 903 
 

 
 

1.2 Lidmaatschap leiders en trainers 
Elke leider, grensrechter of verenigingsscheidsrechter moet lid zijn van C.V.V. Redichem, of       
een andere voetbalvereniging. Dit wordt verplicht gesteld door de KNVB. Dit is nodig vanwege 
het vermelden op het digitaal wedstrijdformulier (DWF).  
Aan het begin van elk nieuw voetbalseizoen, of bij tussentijdse mutaties, wordt een leider, 
die nog niet lid is, aangesproken door het lid van de technische commissie. Het is dan     
wenselijk om op zeer korte termijn het aanmeldingsformulier in te vullen via de website  
www.redichem.nl. 
 

1.3 Verzekering 
De leden zijn voor voetbalactiviteiten verzekerd tegen ongevallen via de collectieve 
verzekering van C.V.V. Redichem bij de KNVB, indien zij deelnemen aan een door de 
vereniging erkende activiteit. Indien je iets organiseert met je team ben je dan ook verplicht 
dat te doen onder de vlag van C.V.V. Redichem. De penningmeester en/of secretaris moet 
hiervan vooraf op de hoogte worden gebracht. 
Laat duidelijk zijn dat de verantwoordelijkheid voor het sporten bij ons dan geldt op het 
Wilhelmina Sportpark, maar ook bij uitwedstrijden.  
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1.4 Accommodatie 
Veel van ons beheer en onderhoud wordt gedaan door vrijwilligers uit het eigen ledenbestand. 
De kosten voor ons complex dragen we als leden. Wees dus zuinig op ons complex en de 
materialen en vraag dat ook van het team waar je leider of trainer van bent. 
 
Hieronder vind je de plattegrond van het Wilhelmina Sportpark: 
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1.5 Commissies binnen de vereniging 
Binnen de vereniging zijn er diverse commissies actief om alles in goede banen te leiden. 
Heb je een vraag over een bepaald onderwerp en kun je het niet vinden in deze handleiding, 
schroom niet om de bestuursleden of een van de contactpersonen van de diverse commissies 
te benaderen die het onderwerp onder zijn of haar hoede hebben. 
 
Bestuur: 
Koen Beenen   Voorzitter 
Rini van Ernst   Penningmeester 
Vacature   Secretaris 
Rik Kerkhof   Commissaris TC 
Chanise van den Brink  Commissaris jeugd  
Henny Veenendaal  Commissaris accommodatie 
Gert Beekhuizen  Commissaris kantine 
Mark Koenderink  Commissaris ICT / media 
 
Technische commissie: 
Frank Bosscha    Voorzitter TC / Coördinator JO17, JO16, JO15 en JO14 
Rik Kerkhof   Coördinator senioren 
Bob van der Plas  Coördinator selectie heren 
Folkert (Follie) Douma  Coördinator vrouwen en meiden 
Margreet Douma  Coördinator vrouwen en meiden 
Michael Dumas   Coördinator JO19 
Willard de Jong   Coördinator JO13, JO12 en JO11 
Ton van de Bovenkamp  Coördinator JO10, JO9, JO8, JO7 en Kabouters 
 
Tuchtcommissie: 
Koen Beenen 
Rini van Ernst 
Jan Streefkerk 
Rik Kerkhof 
Jan Koenderink 
 
Gedrag- en bewegingsdeskundigen: 
Lisanne Koenderink  Orthopedagoog 

 Ingrid Koenderink  Onderwijs ondersteuner speciaal onderwijs   
 
Wedstrijdsecretaris senioren: 
Rik Kerkhof 
 
Sponsorcommissie: 
Brian van Ernst 
 
Activiteitencommissie: 
Berna Leertouwer 
Saskia Kerkhof 
Wilma van der Kolk 
Henrianne van Brussen 
 
Scheidsrechtercommissie: 
Rik Kerkhof 
 
Websitecommissie: 
Mark Koenderink  Webmaster / Social media 
Chanise van den Brink  Social media  / PR 
 
Zie voor een actueel overzicht van mailadressen van de afdelingen/commissies op de 
website: www.redichem.nl. 

http://www.redichem.nl/
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1.6 Communicatie 
Alles valt en staat met communicatie. Er is behoefte aan korte lijnen en duidelijkheid. Dit geldt 
niet alleen voor het bestuur. Dit geldt voor de gehele vereniging. Communicatie heeft niet 
alleen betrekking op overleg en afstemming, maar ook op het “vertellen” van wat er zich zoal 
afspeelt binnen de vereniging. De leider en trainer is C.V.V. Redichem namelijk en zet haar op 
de kaart!  
 
Binnen de vereniging gaan we open en transparant met elkaar om. We luisteren naar elkaar 
en spreken onderling onze verwachtingen uit, zonder het respect voor de ander te verliezen. 
Ieder lid voelt zich gehoord, want de vereniging zijn we samen.  
 
We dragen uit dat we een actieve voetbalvereniging zijn, waar gezelligheid en sportieve 
prestaties hand in hand gaan, waar de leden elkaar kennen, waar vrijwilligers zich sterk 
betrokken voelen en waar we actief de samenwerking zoeken met onze directe omgeving 
zoals bijvoorbeeld andere verenigingen, scholen en sponsors. 
Communicatie gaat ook vaak middels de website en social media kanalen, houd deze daarom 
in de gaten. Op de website kan je alle actuele documenten inzien. 
 
 

1.7 Langdurige geblesseerde spelers 

Langdurige geblesseerde spelers is altijd vervelend! Heb jij een langdurige geblesseerde 
speler in jouw team? Stuur dan een mailtje naar Berna Leertouwer en zij zorgt d.m.v. een 
kaartje dat jouw teamspeler een extra opkikkertje krijgt! Mailen kan naar: 
bernaleertouwer@upcmail.nl.  

  

mailto:bernaleertouwer@upcmail.nl
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2. Organisatie voetbal 
Voor de leiders is de coördinator het eerste aanspreekpunt over voetbal gerelateerde zaken.  
De coördinator heeft zitting in de technisch commissie en feitelijk wordt daar de koers uitgezet rondom 
alles wat met voetbal te maken heeft binnen C.V.V. Redichem. 
 

2.1 Technische commissie 
De taken van de coördinator zijn: 
• Verantwoordelijk voor het aanstellen van trainers en leiders die vrijwilliger zijn; 
• Sturend in het organiseren van (tussentijdse) overlegmomenten met trainers en leiders; 
• Eindverantwoordelijk voor het indelen van de teams, qua leeftijd, niveau en spelers; 
• Is eerste aanspreekpunt voor ouders als het gaat om indeling; 
• De Technische Commissie is in zijn geheel verantwoordelijk voor ontwikkeling van technisch   

               kader (trainers / leiders).  
 

2.2 Leiders en trainers 
Gedurende het voetbalseizoen hebben leiders en trainers onderling en met de coördinator 
voetbalzaken overleg. De coördinator is het dan ook die de leiders uitnodigt voor dit overleg. 
Het is natuurlijk ook mogelijk om als leider of trainer zelf het initiatief te nemen. Om 
communicatieproblemen te voorkomen, legt de coördinator, of in overleg iemand anders, de 
gemaakte afspraken schriftelijk vast. Elke betrokkene krijgt hiervan een afschrift. 

 

2.3 Indeling nieuw seizoen 
De indeling voor het nieuwe seizoen wordt gemaakt door de Technische Commissie. Zij 
streven er naar om dit in juni bekend te maken.  

 

2.4 Gedragsregels 
Een voetbalclub is een plek waar veel mensen van alle leeftijden bijeenkomen. Eigen leden, 
maar natuurlijk ook leden van bezoekende clubs. Daarom is het belangrijk om duidelijk te 
bepalen wat de normen en waarden zijn die C.V.V. Redichem wil uitdragen, zowel in de 
thuiswedstrijden en als bezoekende club bij andere verenigingen. Deze waarden en normen 
geven duidelijkheid aan spelers, maar ook aan trainers en leiders.  

 

2.4.1 12 Gouden regels 
Het bestuur van C.V.V. Redichem heeft daarom de 12 ‘gouden’ regels van onze vereniging: 

 
1. Als lid ben je een voorbeeld voor anderen in woord en gebaar. 
2. Een ieder spreekt een ander aan op eventueel ongewenst gedrag.  
3. Je hebt respect voor de tegenstander. 
4. Je accepteert het gezag van de scheidsrechter. 
5. Je accepteert de leiding van je elftal en van het bestuur. 
6. Je bent zuinig op de spullen van de vereniging. 
7. Je houdt de kleedkamers en het terrein netjes en opgeruimd. 
8. Je “loopt” niet weg voor een klusje. 
9. Je gedraagt je bij uitwedstrijden als een gast. 
10. Gebruik geen alcohol en tabak in de kleedkamer. 
11. Gebruik geen alcohol en/of glaswerk op het veld of in de kleedkamer. 
12. Drugs zijn verboden. 
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2.4.2 Algemene uitgangspunten 
Algemene uitgangspunten: 

• We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander. 
• We blijven sportief, ook als anderen dat niet zijn en respecteren de scheidsrechter en 

assistent scheidsrechter, ook als deze fouten maken. 
• Voor wat het sportcomplex betreft ruimen we onze rommel zelf op en desnoods ook die 

van een ander, als we dat zien. We geven zelf het juiste voorbeeld en spreken de ander 
(vriendelijk) aan op zijn rommelige gedrag. 

• We nemen geen blik- en glaswerk mee naar buiten. 
• We steken niet via de velden over. 
• Voetbalschoenen nemen we niet mee in de kantine. 
• Onze tassen plaatsen we in de daarvoor bestemde rekken. 
• Fietsen en brommers parkeren we in de daarvoor bestemde fietsenstalling. 
• De toegang van het sportpark houden we in verband met de veiligheid altijd vrij. 

 
Voor spelers geldt: 

• Dat ze belang hechten aan teamgeest. 
• Dat ze trainen en wedstrijden spelen waarbij ze bij afwezigheid tijdig bij trainer of 

begeleiding afmelden. 
• Dat ze tijdens trainingen geen C.V.V. Redichem-wedstrijdtenue dragen. 
• Dat ze materialen conform de aanwijzingen beheren en na afloop weer netjes opruimen. 
• Dat ze de kleedkamers netjes en verzorgd achterlaten. 

 
Voor de begeleiders geldt: 

• Dat zij een voorbeeldfunctie hebben. 
• Zij letten op woordgebruik, onder andere richting spelers, ouders/ verzorgers, 

scheidsrechters, assistent scheidsrechter en tegenstanders. 
• Zij zelf op tijd zijn. 
• Dat zij de tegenpartij ontvangen, zowel de begeleiders als de scheidsrechter(s). 
• Dat zij toezicht houden in de kleedkamers en zorgen dat deze altijd netjes achter worden 

gelaten. 
• Dat zij verantwoordelijk zijn voor het wedstrijdmateriaal zoals kleding, ballen en waterzak 
• Zij regelen het vervoer naar uitwedstrijden. 

 

 

2.4.3 Gedrags- en bewegingsdeskundigen 

Gedrags- en bewegingsdeskundigen bieden ondersteuning als hier behoefte aan is. Waar kan 
aan gedacht worden: 
• Hoe om te gaan met gedrag. 
• Hoe om te gaan met groepsproces/dynamiek. 
• Inzicht krijgen in eigen handelen.  
 

2.4.4 Tuchtreglement  
Het tuchtreglement geldt voor voetbal in verenigingsverband door jeugd en senioren en voor 
alle activiteiten van vrijwilligers en derden die in opdracht van de vereniging C.V.V. Redichem 
werkzaam zijn. Het tuchtreglement van C.V.V. Redichem is aanvullend op de reglementen van 
de KNVB. Het tuchtreglement is in te zien op de website www.redichem.nl onder het menu 
‘Vereniging’  ‘Beleid’  ‘Reglementen’ 

 

2.4.5 Preventie- en integriteitsbeleid 
Het preventie- en integriteitsbeleid is nog een concept en zal in de loop van het seizoen 
nagestuurd worden en op de website geplaatst worden.  

  

http://www.redichem.nl/
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2.4.6 Huishoudelijk reglement jeugdafdeling 
1.   Spelers worden op tijd op de afgesproken plaats verwacht. Voor trainingen geldt, dat     

men op de aanvangstijd in sporttenue op het veld hoort te staan. Voor wedstrijden gelden 
per team afgesproken regelingen. 

 
2. Tijdens wedstrijden (zowel competitie- als oefenwedstrijden) dienen de spelers het juiste 

clubtenue te dragen. Dit bestaat uit: zwart-geel gestreept shirt, zwarte broek en zwarte-
gele sokken. Het dragen van voetbalschoenen met schroefnoppen is niet toegestaan voor 
pupillen. (JO13 en jonger). 

 
3.  Tijdens wedstrijden en trainingen zijn de spelers verplicht om scheenbeschermers te 

dragen. 
 
4. Na afloop van wedstrijden zijn de spelers verplicht te douchen. Badslippers zijn daarbij 

gewenst. 
 
5. Wanneer een speler niet aan wedstrijden of trainingen deel kan nemen dient hij dit 

vroegtijdig bij leider/trainer te melden. 
 
6. Spelers, trainers en leiders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de materialen en 

kleedaccommodatie, waarvan gebruik gemaakt wordt. Zij dienen alleen gebruikt te worden 
voor het doel waarvoor ze gemaakt zijn. 

 
 7.  De kleedkamer met doucheruimte dient schoon achtergelaten te worden. 
 
 8.  De spelers dienen de aanwijzingen van de leiders en trainers op te volgen. 
 
 9.  Voetbal is een teamsport. Acceptatie van je teamgenoten is daarbij noodzakelijk. 
      Vloeken, een grote mond en/of scheldpartijen horen daar dus niet bij. 
 
10. Een wedstrijd kan niet zonder tegenstander en scheidsrechter worden gespeeld. Spelers 

dienen zich daarom ook ten opzichte van deze mensen correct te gedragen. 
 
11. Van spelers onder de 18 jaar wordt niet verwacht dat zij op het sportpark roken. Leden 

van het bestuur, leiders en trainers hebben het recht om de betreffende jeugdleden hierop 
aan te spreken ten einde te voorkomen dat jeugdspelers van C.V.V. Redichem roken. Met 
betrekking tot het gebruik van alcohol verwijzen wij naar de wettelijke bepaling voor 
personen onder de 18 jaar. 

 
12. Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend door schriftelijke kennisgeving aan de 

secretaris. Indien gedurende het seizoen het lidmaatschap wordt opgezegd is men, 
conform de statuten, contributie verschuldigd tot het einde van het lopende 
verenigingsjaar. Een verenigingsjaar start op 1 juli en eindigt op 30 juni van het 
opvolgende jaar. Overeenkomstig de KNVB-reglementen, is overschrijving naar een 
andere vereniging, alleen mogelijk aan het einde van het voetbalseizoen. (Uiterlijk 31 mei.) 
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3. Wedstrijden 
 

3.1 Velden wedstrijd klaar maken en materiaal opruimen 
De leiders van het thuis voetballende team moeten er zelf voor zorgdragen dat het veld 
speelklaar is gemaakt. Dat betekent netten doelen in orde, cornervlaggen plaatsen. 
Wanneer na de eigen wedstrijd niet meer wordt gevoetbald, ruimt het desbetreffende 
team het materiaal op (netten ophangen, cornervlaggen opruimen). 
 

3.2 Wedstrijdsecretariaat 
De wedstrijdsecretariaat ontvangt de gasten bij C.V.V. Redichem tot c.a. 12:00 uur en geeft ze 
informatie over de kleedkamerindeling en veldindeling. Na 12:00 uur is het de taak van de 
leider en/of trainer de tegenstander te ontvangen. 
 

3.3. Uitlenen van spelers 
Het lenen van spelers van een ander team kan/mag alleen wanneer daar dringende redenen 

voor aanwezig zijn, zoals b.v. een duidelijk tekort aan spelers. Incidenteel kan het voorkomen 

dat er spelers moeten worden geleend uit een ander team. Het lenen van een speler gaat 

altijd via de leider/trainer van dat betreffende team. 

3.4 Scheidsrechters/Spelbegeleiders 
De scheidsrechters worden geregeld door de KNVB en/of de wedstrijdsecretaris. 
Er is een groep vrijwilligers die wedstrijden fluit en begeleid.  Oudere jeugd fluit regelmatig ook 
bij jongere jeugd. De leiders van de oudere teams spelen een belangrijke rol in het 
enthousiasmeren van de jeugdscheidsrechters. 

 
Het kan voorkomen dat een jeugdscheidsrechter onverhoopt een foute beslissing neemt. In 
dat geval vragen we de jeugdleiders van betrokken teams, hoe moeilijk ook, om deze 
beslissing te accepteren en de situatie niet te laten escaleren. Ook richting tegenstander. 
Tijdens de wedstrijd verdient de jeugdscheidsrechter onvoorwaardelijke steun. 

 

3.5 Assistent scheidsrechter 
Het is taak van de leider van elk team te zorgen voor een assistent scheidsrechter die wordt 
vermeld op het DWF. De leider kan natuurlijk ook zelf de vlag ter hand nemen. 
 

3.6 Ontvangst tegenstander 
Helaas komt het op wedstrijddagen voor dat de tegenstander al is gearriveerd en dat de 
thuisspelende ploeg nog niet aanwezig is om de tegenstander te ontvangen en de kleedkamer 
te wijzen. Dit past niet bij C.V.V. Redichem, zij wenst graag gastvrij te zijn voor haar 
tegenstanders en scheidsrechter. Het is taak van de leider en/of trainer de tegenstander te 
ontvangen, de leider en scheidsrechter koffie of thee aan te bieden en de kleedkamer te 
wijzen en al dan niet het DWF in te vullen. 
Er dient om die redenen minimaal altijd 1 leider of trainer ruim op tijd aanwezig te zijn 
voor ontvangst van de tegenstander. 

 
 

3.7 Afgelastingen 

De vraag gaat de wedstrijd door is simpel te beantwoorden. Staat de afgelasting niet op de 
site van C.V.V. Redichem of bij www.voetbal.nl, dan gaat de wedstrijd door. Uitgangspunt is 
dat er bij voorkeur gespeeld wordt en er dus ook als er nog een (kleine) kans bestaat dat 
wedstrijd door kan gaan er gewacht wordt met het afgelasten.  

http://www.voetbal.nl/
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3.8 Verzetten wedstrijden 
Uitgangspunt is dat de leider zelf contact opneemt met de wedstrijdsecretariaat en in overleg 
een nieuwe datum en/of tijd voorstelt. De nieuwe datum en/of tijd wordt vervolgens 
doorgegeven door de wedstrijdsecretariaat aan de KNVB.  

3.9 Oefenwedstrijden 
Oefenwedstrijden dienen door de leiders en/of trainers zelf geregeld te worden. De 
wedstrijdsecretaris dient wel vooraf te worden geraadpleegd . Hierdoor worden problemen 
voorkomen (kantine gesloten, geen veld). De wedstrijdsecretaris weet namelijk of er plek is op 
de velden en regelt een scheidsrechter. De wedstrijdsecretaris stelt de kantinebeheerder op 
de hoogte van de wedstrijd. De leiders dienen er zelf zorg voor te dragen dat het speelveld 
klaar staat.  
 

3.10 Wedstrijdprogramma 
Het wedstrijdprogramma is terug te zien op de website www.redichem.nl, in de Redichem app 
en in de app/website www.voetbal.nl. Deze is altijd up-to-date. 

 

3.11 Spelerspas  
Vanaf leeftijdscategorie O13 en ouder zijn de spelerspassen verplicht. De passen moeten 
voorzien zijn van een goed gelijkende foto. Spelers kunnen zelf een foto (in jpg format) 
uploaden. Dit gaat via de voetbal.nl app, merk op dat het emailadres van het inlogaccount 
identiek moet zijn aan het adres waarmee de speler bekend is bij de KNVB (dus zoals het in 
Sportlink staat).  

 

 3.12 Aanvullende informatie KNVB 
Spelregels: 

JO11 en JO12: https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/14647/infographic-
8-tegen-8  
 

JO10, JO9 en JO8:  https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/12343/infographic-
6-tegen-6 
 

JO7:  https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/17737/infographic-
4-tegen-4 
 

Rol leider: https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/19973/knvb-
infographic-trainer-coach 
 

Rol ouder: https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/19977/knvb-
infographic-ouder-2 

 
4-FASENMODEL 

Het voetbalaanbod voor de pupillen (JO7 t/m JO12) ziet er sinds het seizoen 2020/’21 iets 
anders uit. Het vier fasen-model is ingevoerd. Het seizoen wordt opgesplitst in 4 fasen, 2 in 
het najaar en 2 in het voorjaar. 
 
De indeling van de eerste fase (klasse niveau) gebeurt nog steeds op basis van de 
teaminschrijving van de vereniging. In het 4-fasenmodel is het een streven om de reisduur te 
beperken en wordt er niet gespeeld in de schoolvakanties. Beker- en inhaalwedstrijden komen 
voor deze leeftijdscategorieën te vervallen. 
Speeldagenkalender: 
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/26926/speeldagenkalender-noord-oost-
2022-2023  

 

http://www.voetbal.nl/
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/14647/infographic-8-tegen-8
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/14647/infographic-8-tegen-8
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/12343/infographic-6-tegen-6
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/12343/infographic-6-tegen-6
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/17737/infographic-4-tegen-4
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/17737/infographic-4-tegen-4
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/19973/knvb-infographic-trainer-coach
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/19973/knvb-infographic-trainer-coach
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/19977/knvb-infographic-ouder-2
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/19977/knvb-infographic-ouder-2
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/26926/speeldagenkalender-noord-oost-2022-2023
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/26926/speeldagenkalender-noord-oost-2022-2023
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Bij de Onder 7 t/m Onder 10 pupillen worden geen uitslagen en standen meer gepubliceerd. 
Dit is in lijn met de ontwikkeling van de nieuwe wedstrijdvormen waarbij het draait om het 
vergroten van het spelplezier van pupillen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen uitkomend in 
Onder 8 en Onder 9 nog niet in staat zijn om weken vooruit te kijken en daarom geen echte 
interesse hebben in rangen en standen. 
Het bijhouden van een competitie en toewerken naar een kampioenschap blijkt vooral van 
waarde en belang voor trainers, leiders en ouders. Dit kan leiden tot onnodige spanning en 
druk wat ten koste gaat van het spelplezier van het kind. De KNVB houdt wel de uitslagen bij 
om teams op het juiste niveau in te delen. 
Verwijzingen naar KNVB-site 
 
Bal gewichten: https://www.knvb.nl/nieuws/assist-wedstrijdsecretarissen/assist-

wedstrijdsecretarissen/50451/balmaten-het-jeugdvoetbal  
 
Dispensatieregeling:  https://www.knvb.nl/assist/assist-

wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/regelgeving/dispensatie-categorie-
a-en-b-veld 

 
Wedstrijdzaken app: https://www.youtube.com/watch?v=ZiXnCXErHOM  
 
 
3-FASENMODEL 
Junioren (jongens en meisjes) gaan ook spelen in competitiefasen 
 
In het verleden speelden de juniorenteams in de leeftijd van O13 t/m O19 in twee even lange 
reeksen; de zogenoemde najaars- en voorjaarsreeksen. Hierin troffen de teams elkaar 
telkenmale éénmaal. Tijdens het afgelopen seizoen hebben in een aantal districtscompetities 
van de categorie B pilots plaatsgevonden om een aantal varianten van fase voetbal te testen 
welke vergelijkbaar zijn met de wijze van de opzet binnen het pupillenvoetbal.  
De pilots zijn georganiseerd met het doel om sneller tot gelijkwaardige competities en 
wedstrijden te komen (wat goed is voor de ontwikkeling van jeugdspelers). Daarnaast 
beperken we tegelijkertijd de reisafstanden. Op basis van de ervaringen van deze pilots en de 
feedback welke via een enquête is uitgevraagd onder de spelende deelnemers, is besloten 
het fasevoetbal voor de competities van JO13 t/m JO19 te introduceren voor de hoofdklasse 
en lager. 
 
Vanaf het seizoen 2022/’23 bestaat de competitie bij de O13 t/m O19 (en MO20) dus uit 3 
fasen.  
 
De 1e fase bestaat uit 5 wedstrijden. Deze staat tegelijkertijd in het teken van de 
bekercompetitie * 
Na de herfstvakantie volgt de 2e fase die bestaat uit 7 wedstrijden. Indeling op basis van de 
resultaten van de 1e fase.  
In het voorjaar wordt een herindeling toegepast op basis van de resultaten in de betreffende 
beker-/competitiefase waarbij de teamindex als extra hulpmiddel zal worden gebruikt. In deze 
3e fase worden teams bij elkaar geplaatst in nieuwe poules en hierin treft een team iedere 
tegenstander éénmaal. De KNVB kan besluiten om na de 2e fase herindelingen toe te passen 
tussen de hoofdklasse (categorie A) en 1e klasse (categorie B). 
 
* Teams plaatsen zich voor de volgende ronde van de bekercompetitie op basis van de 
resultaten in deze 1e fase. Voor de meidenteams is er in plaats van bekerwedstrijden een 
eindtoernooi op zaterdag 10 juni 2023 
 
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/27006/menukaart-inschrijven-teams-2022-
2023-oost-veld 

 
 
 

https://www.knvb.nl/nieuws/assist-wedstrijdsecretarissen/assist-wedstrijdsecretarissen/50451/balmaten-het-jeugdvoetbal
https://www.knvb.nl/nieuws/assist-wedstrijdsecretarissen/assist-wedstrijdsecretarissen/50451/balmaten-het-jeugdvoetbal
https://www.knvb.nl/assist/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/regelgeving/dispensatie-categorie-a-en-b-veld
https://www.knvb.nl/assist/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/regelgeving/dispensatie-categorie-a-en-b-veld
https://www.knvb.nl/assist/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/regelgeving/dispensatie-categorie-a-en-b-veld
https://www.youtube.com/watch?v=ZiXnCXErHOM
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/27006/menukaart-inschrijven-teams-2022-2023-oost-veld
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/27006/menukaart-inschrijven-teams-2022-2023-oost-veld
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3.13 Consumpties 
In de rust van de wedstrijden krijgen de spelers drinken. Dit zet het kantinepersoneel op tijd 
klaar in de gang van de kleedkamers. De leiders dienen in de gaten te houden of de 
tegenstander het ook krijgt. Ook wordt van de leiders verlangd om te controleren of de 
scheidsrechter een drankje krijgt.  

 

 3.14 Vervoersschema 
Een voorbeeld voor een vervoersschema is hieronder te vinden:  

 
 
Vervoersschema ouders/verzorgers  
 
Bijgevoegd schema is bedoeld voor de ouders van het …-elftal van C.V.V. Redichem waarop staat 
wanneer welke ouder/verzorger bij welke uitwedstrijd mee zal rijden om alle spelers te kunnen 
vervoeren. 
Mocht je onverhoopt een keer verhinderd zijn, dan dien je zelf voor vervanging te zorgen of eventueel 
te ruilen met een andere ouder/verzorger! Graag hierover ook een berichtje naar de leider(s). 
 
 

Ouders/verzorgers 
van 

Rijden op (datum): 

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
Alvast dank voor het rijden en jouw hulp! 
 
Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, benader ons gerust! 
 
 
Met sportieve groet,        
 
….. 
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4. Training 
 

4.1 Trainingsschema en indeling kleedkamers 
Elk seizoen wordt op basis van de nieuwe indeling van teams een trainingsschema opgesteld. 
Dit schema wordt opgesteld door de Technische Commissie. Wijziging daarop kan alleen in 
overleg met genoemde personen.  Om de velden zo lang mogelijk goed bespeelbaar te 
houden, zijn enkele richtlijnen wenselijk. Insteek is er voor zorgen het veld zo gelijk mogelijk te 
belasten en de kwetsbare delen te ontzien. Dit geldt zowel voor de velden als het 
trainingsveld. 
 

4.2 Trainingsverlichting 
Trainingsverlichting wordt door de Gemeente Renkum automatisch aangestuurd. Mochten er 
problemen zijn dan moet je bij de Technische Commissie zijn.  
 
 

4.3 Afgelastingen 

De vraag gaat de training door is simpel te beantwoorden. Staat de afgelasting niet op de site 
van C.V.V. Redichem of in de Redichem app, dan gaat de training door.  
 

4.4 Opruimen na training 
Het trainingsveld moet na een training leeg worden opgeleverd, tenzij je daar afspraken over 
maakt met de trainer die na je komt. Ben je de laatste? Zorg dan dat alles weg is. De kleine 
goals moeten worden verwijderd van het veld en op de verharding staan bij het ballenhok. Bij 
de vaste goals op de natuurgrasvelden moeten de doelnetten omhoog gezet worden. Dit 
omdat er anders geen onderhoud kan plaatsvinden zoals bv maaien door de robotmaaiers. 
Ben je de laatste? Zorg dat alle deuren zijn afgesloten als je weg gaat. 
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5. Kleedkamers 

 5.1 Kleedkamergebruik 
Bij het hoofdgebouw zijn de kleedkamers 1 t/m 6. Ook zijn er kleedkamers bij De Berk B9, 
B10, B11 en B12. Deze kleedkamers zijn wat ruimer en zullen regelmatig door twee teams 
gelijktijdig worden gebruikt. De kleedkamers 1 t/m 6 worden - zeker in de ochtend – meestal 
overlappend gebruikt. Vandaar de toevoeging “L” en “R” achter het nummer. 
Staat er een “L” achter (dus 1L), dan betekent dit dat de kleding aan de linkerzijde ophangen 
moet worden. Het team dat daarna in dezelfde kleedkamer komt, gebruikt dan de rechterzijde 
(1R). Meldt dit ook aan de tegenstander. De Redichem teams gaan altijd in de eerstgenoemde 
kleedkamer.  
 
I.v.m. dubbel en/of overlappend gebruik geldt voor alle kleedkamers dat ze in de ochtend 
NIET op slot worden gedaan. Voor de middagwedstrijden is dit wel toegestaan. 
De sleutels voor de kleedkamers 1 t/m 6 zijn te vinden in het ballenhok, de sleutels voor De 
Berk in het wedstrijdsecretariaat. Bij jeugdwedstrijden komt het ook af en toe voor dat er 
gemengde teams zijn. De meisjes van het betreffende team kunnen dan omkleden in een 
scheidsrechters kleedkamer. Dit zijn S1, S2 en S3 (sleutels ook in het wedstrijdsecretariaat). 

5.2 Schoonmaken 
Elk elftal laat een kleedkamer na een training of wedstrijd schoon en netjes achter. Dit geldt 
natuurlijk ook bij uitwedstrijden. Bij thuiswedstrijden dient ook de kleedkamer van de 
tegenstander schoon en netjes te worden achtergelaten. Het wordt van een leider verwacht 
hierop toe te zien. 
Het is niet de taak van het kantinepersoneel! 
 

5.3 Afsluiten 
Soms komt het voor dat een kleedkamer bezet is die toegewezen is aan jouw team. Overleg 
dan met de leider van desbetreffende team voor een oplossing. Gezien het beperkt aantal 
kleedkamers bij ons, houd je aan de indeling, want anders hebben andere teams hier de hele 
dag last van. 
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6. Materialen 
Elk team krijgt in het begin van het seizoen een eigen ballenhok met een aantal ballen en een 
waterzak. Het ballenhok wordt afgesloten met een slot waarvan de trainer de sleutel krijgt. Deze wordt 
verstrekt door Ton van de Bovenkamp (Coördinator JO10, JO9, JO8, JO7 en Kabouters). Bij 
beëindiging als trainer/leider moet deze worden ingeleverd bij Ton van de Bovenkamp.  
 
Om de levensduur van de ballen te verlengen (en dus de kosten laag te houden) vragen wij de ballen 
af te spoelen wanneer deze onder het zand zitten. Dat kan alleen in de wasbak in het ballenhok. 
Spoel ze niet af onder de douche, omdat dat verstoppingen in het riool geeft. 
 

6.1 Kleding 
Ons clubtenue bestaat uit: zwart-geel gestreept shirt, zwarte broek en zwarte-gele sokken. Dit 
tenue - voorzien van C.V.V. Redichem logo - is in 2019 geïntroduceerd en nergens te koop. 
Het tenue is alleen voor gebruik tijdens wedstrijden en niet voor tijdens trainingen of vrije tijd. 
Voor het tenue-gebruik betaald ieder jeugdlid een bijdrage per maand. Voor de eigen 
veiligheid, zijn jeugdspelers bij C.V.V. Redichem verplicht, om tijdens wedstrijden en 
trainingen, scheenbeschermers te dragen. Deze behoren dus ook tot de voetbaluitrusting. Het 
dragen van afwijkende broek en/of sokken is niet toegestaan. 
 
Loop je ergens met de kleding tegenaan neem dan contact op met de commissie: 
kleding@redichem.nl  
 

6.1.1 Wasvoorschriften 
Wassen op 30 graden met een kleurenwasmiddel. Geen andere kleren toevoegen aan de was 
dan de tenuespullen zelf. Sokken NIET in een droger. 

 

 6.1.2 Voorbeeld wasrooster 
 Een voorbeeld voor een wasrooster is te vinden op de volgende pagina.  
  

mailto:kleding@redichem.nl
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Wasrooster ouders/verzorgers   
 
Voor de door C.V.V. Redichem beschikbaar gestelde tenues geldt dat deze op de wedstrijddagen 
worden uitgereikt en dat elke ouder ongeveer twee keer per jaar het tenue van alle spelers zal wassen 
volgens onderstaand rooster*. Houdt hierbij rekening met de wasvoorschriften*. 
 
 
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

Wijzigingen in het wedstrijdschema kunnen mogelijk zijn en je wordt hier zo spoedig mogelijk over 
geïnformeerd door je trainer/leider. 
 
* Het wedstrijdtenue mag ook individueel meegegeven worden. Het tenue is alleen voor gebruik 
tijdens wedstrijden en niet tijdens trainingen of vrije tijd. 
 
* Wasvoorschriften: wassen op 30 graden met een kleurenwasmiddel. Geen andere kleren toevoegen 
aan de was dan de tenuespullen zelf. Sokken NIET in een droger. 
 
 
Alvast dank voor het wassen en jouw hulp! 
 
Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, laat het weten! 
 
Met sportieve groet,        
 
………. 
  

Ouders/verzorgers van Wassen op Wedstrijd Aanwezig 
om 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


