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Welkom 

Welkom bij SKV. “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!” Dit gaat zeker op voor SKV. Wie bij SKV 
terechtkomt, komt bij een grote voetbalvereniging met veel activiteiten en saamhorigheid. We willen 
graag dat iedereen zo snel mogelijk zijn/haar weg vindt binnen de vereniging. Daarom vind je in deze 
brochure een aantal zaken die voor spelers, ouders/verzorgers en andere belangstellenden van 
belang zijn.  

Voel je dus welkom en doe mee! 

Met sportieve groet,  

het bestuur 

 

 

 

SKV Jeugd  

SKV heeft de grootste jeugdafdeling van Wageningen. Afgelopen seizoen waren er ruim 600 
jeugdleden actief als spelers bij de vereniging. SKV kan getypeerd worden als een grote familie 
waarbij een gezellige en vertrouwde sfeer belangrijk is.  

Uiteraard is het van belang dat we een groep getalenteerde selectiespelers hebben die op hoog 
niveau voetballen. Er is echter ook een hele grote groep voetballers die om uiteenlopende redenen 
niet in (uiteindelijk) het eerste elftal, dan wel een selectie terecht komt. Deze spelers zijn net zo 
belangrijk voor onze club. Elke speler moet op eigen niveau en met plezier bij SKV kunnen voetballen. 
Ook teamontwikkeling is belangrijk. In dat kader moet er dus een evenwicht gevonden worden 
tussen enerzijds de gezelligheid/plezier en anderzijds de prestaties. Dit werkt door in het beleid van 
de club. Fairplay en respectvol gedrag staan daarbij hoog in het vaandel. Er is binnen SKV plaats voor 
jong en oud, jongens en meisjes en ook voor spelers met een beperking (G-voetbal).  
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Pupillen en junioren 

Bij de indeling van pupillen en junioren wordt er gekeken naar de leeftijd op 1 januari. Het 
amateurvoetbal is vanaf het seizoen 2017/’18 met nieuwe wedstrijdvormen gestart voor pupillen. 
Kinderen van zeven tot twaalf jaar gaan wedstrijden spelen op kleinere veldjes en in kleinere teams, 
waardoor ze vaker aan de bal komen en meer dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. Dit draagt 
bij aan het spelplezier en de ontwikkeling van ieder kind op elk niveau. 

Vorig seizoen is de verandering ingezet met de Onder 8 en Onder 9 pupillen die in de vernieuwde 
opzet op een kwart voetbalveld partijtjes van 6 tegen 6 spelen. Het spelen op een kleiner veld sluit 
beter aan op de belevingswereld van kinderen van deze leeftijd. Vanaf dit seizoen 2018/’19 gaan ook 
de Onder 10 6 tegen 6 spelen op een kwart veld, en gaan de Onder 11 en Onder 12 8 tegen 8 spelen 
op een half veld.  

Voor het seizoen 2018-2019 is het als volgt:  

Oude benaming Nieuwe benaming Geboortejaar Aantal spelers Speelveld 

F-pupillen Onder 8 (O8) 2011 6 kwart veld 

F-pupillen Onder 9 (O9) 2010 6 kwart veld 

E-pupillen Onder 10 (O10) 2009 6 kwart veld 

E-pupillen Onder 11 (O11) 2008 8 half veld 

D-pupillen Onder 12 (O13) 2007 8 half veld 

D-pupillen Onder 13 (O13) 2006 11 heel veld 

C-junioren Onder 15 (O15) 2004 en 2005 11 heel veld 

B-junioren Onder 17 (O17) 2002 en 2003 11 heel veld 

A-junioren Onder 19 (O19) 2000 en 2001 11 heel veld 

 

Mini-voetballers (Onder 6 en Onder 7) 

Voetballen doen kinderen al graag op jonge leeftijd. Met voetballen bedoelen we dan gewoon leuk 
spelen met een bal. Dat kan bij SKV. Vanaf 4 jaar kunnen kinderen meedoen bij de mini’s op de 
woensdagmiddag. Op deze manier komen kinderen spelenderwijs in aanraking met het voetbalspel.  

Door deze groep wordt incidenteel wedstrijden gespeeld. Het advies van de KNVB is om kinderen 
onder de zes jaar 2-tegen-2 te laten spelen, en onder zeven jaar 4-tegen-4. Kennismaken met het 
spelen van voetbal en spelplezier staan hier centraal. 

 

Meiden voetbal 

Meidenvoetbal is binnen SKV een begrip. Er zijn ongeveer 9 meidenteams en we groeien nog steeds. 
Bij de mini’s en jongste pupillen spelen meiden en jongens in gemengde teams. Vanaf de O11 kunnen 
de meiden kiezen om in een gemengd team te spelen of in een meidenteam.  
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Voor het meidenvoetbal heeft SKV een regiofunctie. SKV werkt samen met de KNVB in het 
ontwikkelingsprogramma meiden- en vrouwenvoetbal. Hierin wordt gewerkt aan de positionering 
van het vrouwenvoetbal binnen de vereniging, een verenigingsorganisatie die beter is afgestemd op 
vrouwenvoetbal en de kwaliteit van het meiden- en vrouwenvoetbal. De komende drie jaar gaat SKV 
met begeleiding en gerichte ondersteuning vanuit de KNVB het meiden- en vrouwenvoetbal binnen 
de vereniging en de regio naar een hoger plan tillen. In dit kader is besloten om de meiden en 
vrouwen meer met elkaar te laten trainen. Op maandag- en woensdagavond zijn de meiden- en 
vrouwenteams op de Zoom te vinden waar de focus ligt op de onderlinge samenwerking tussen de 
teams en ontwikkeling van de jonge speelsters.  

 

Jaarlijks organiseert SKV het BFF-meidentoernooi, 
op een vrijdagmiddag in juni. Dit toernooi is voor 
meiden van 5 tot 15, er wordt 4x4 gespeeld, met 
per team maximaal twee competitiespelers. Dit 
toernooi trekt elk jaar veel nieuwe meiden naar de 
Zoom, en mag met recht het meest gezellige 4x4 
meiden toernooi van Nederland genoemd worden! 

 

 

 

 

Opleiding 

Bij het voetbal binnen SKV staan beleving en plezier voorop. Die spelvreugde moet er zijn voor alle 
spelers. Bij het samenstellen van de teams speelt dit ook mee. Spelers voelen zich vaak het prettigst 
bij spelers van ongeveer gelijk niveau. Voor de ontwikkeling van de speler is het wel belangrijk dat 
hij/zij wordt gemotiveerd en uitgedaagd.  

De eigen jeugdopleiding staat al sinds jaar en dag hoog in het vaandel. Er is een jeugdwerkplan 
waarin afspraken staan over training, begeleiding, indeling van spelers en gedragsregels. Daarbij is 
veel aandacht voor de ontwikkelfase van de spelers. Bij iedere fase past een eigen aanpak van de 
training. Bijvoorbeeld: mag er bij de O8 en O9 (F-jes) nog “individueler” gespeeld worden; bij de 
oudere O11 (E-tjes) wordt er min of meer al met vaste posities begonnen.  

Behalve de training met het eigen team is er voor alle O8, O9, O10 en O11 pupillen op vrijdagavond 
techniektraining. Hier staat de individuele technische ontwikkeling centraal. De techniektraining is 
onderdeel van de SKV Voetbal Academie. 

Om te zorgen dat er met plezier, motivatie en ook op niveau gevoetbald kan worden, streven we 
ernaar om voor elke leeftijdscategorie (in ieder geval bij de selectieteams) gediplomeerde trainers te 
hebben. Dit lukt niet in alle gevallen. Bij de jeugd worden teams zonder een eigen trainer 
bijvoorbeeld getraind door eerste- en tweedejaars studenten van het CIOS. Indien je als ouder het 
leuk vindt om een team te trainen en je hebt daar enige ervaring in of belangstelling voor, kan je dit 
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aangeven. Je staat er niet alleen voor, vanuit de SKV Voetbal Academie word je hierin ondersteund 
met informatie over de manier van trainen en oefenstof. Bovendien heeft SKV een technisch 
coördinator die trainers begeleidt en adviezen geeft. Ook werken we met coördinatoren bij elke 
jeugdcategorie binnen de junioren en pupillen. Deze bewaken “de rode draad” en verlenen hand en 
spandiensten voor de betreffende categorie.  

 

Trainers en teamouders 

Goede begeleiding van een team is van groot belang. SKV 
hecht daar  veel waarde aan. Er wordt steeds gezocht 
naar trainers en ouders die een taak willen uitvoeren bij 
een team, wij noemen dit “betrokken voetbalouders”. 

Een trainer/coach is er om te trainen en te coachen. Hij 
moet het individu en het team opleiden en er voor 
zorgen dat spelers zich ontwikkelen. Een scheidsrechter 
is er om te zorgen dat er volgens de regels gespeeld 
wordt. Daar hoef jij als ouder je dus niet druk om te maken. Dat is mooi, want dan kan je je rustig 
richten op andere veel belangrijkere taken: het aanmoedigen van je kind en zijn of haar team en het 
ondersteunen van de vereniging. En graag een taak (klein of groter) uitvoeren bij het team. Want dat 
waardeert je kind maar ook de club SKV, je bent betrokken! Een lekker potje voetballen met een 
ouder die achter het kind en onze rug staat. 

Om onze trainers/coaches een beetje uit de wind te houden en ze te kunnen laten focussen op de 
trainingen en wedstrijden is de teamouder er voor om de randzaken bij het team te organiseren en 
voetbalouders bij het team te betrekken (wie wil welke taak uitvoeren?).  

De “TEAMOUDER” coördineert de volgende taken (en zorgt er voor dat elke taak wordt 
uitgevoerd): 

• Verschillende schema’s maken (bijv. een was- en/of rijschema), 
• Uitnodigingen voor wedstrijden, wedstrijdwijzigingen en trainingen verzorgen, 
• Betrokkenheid ouders stimuleren, inzet van alle ouders bij aanwezigheid, vervoer, vlaggen en 

andere taken rond het team, 
• Aanspreekpunt van het team en de ouders, 
• Aandacht voor zieken, geblesseerden en afwezigen, 
• Toezien op gedrag van ouders langs de kant (positieve aanmoedigingen), 
• Verzorgen van drinken tijdens de rust en/of na de wedstrijden, 
• Schoon achterlaten van de kleedkamer na een wedstrijd, 
• Bewaken sfeer in het team, 
• Eventueel organiseren van sociale evenementen voor het team, 
• Trainen/coachen over (laten) nemen als trainer/coach afwezig is. 

 

De teamouder is namens het team het aanspreekpunt voor SKV (via de groepscoördinator) en 
omgekeerd kunnen zij met zaken die binnen het team spelen naar SKV komen. Kortom de 
verbindingspersoon tussen het team en SKV. 
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Voor de teamouder wordt ook gekeken of deze beschikt over een VOG (Verklaring Omtrent het 
Gedrag). Alle personen die binnen de vereniging met kinderen en jongeren werken, dienen een VOG 
te hebben. Dit om de veiligheid van onze jeugd te waarborgen. Uw kind moet met plezier in een 
vellige omgeving kunnen voetballen. 

Aan de opleiding van trainers en het informeren van teamouders wordt door de club aandacht 
besteed. SKV bekostigt regelmatig cursussen op dat gebied. Mede daardoor kan de club met een 
groep goede trainers het veld op. 

Vanaf seizoen 2016-2017 is een langgekoesterde wens in vervulling gegaan met het aanstellen van 
een Technisch Jeugd Coördinator onderbouw, deze is verantwoordelijk om per leeftijdsgroep de 
kwaliteit en juiste afstemming van trainingen op een hoger niveau te brengen. De wedstrijden 
worden ook gevolgd door een scout. Deze observeert de individuele spelers, om zo de ontwikkeling 
van uw kind te volgen. Dit wordt gebruikt om in een later stadium een juiste teamindeling te kunnen 
maken. Het SKV scoutingsteam gebruikt het speler volgsysteem Talento om gegevens vast te leggen. 

 

Trainingen en wedstrijden 

De training voor de O8 en O9 (F-pupillen) en mini’s is op woensdagmiddag. De overige teams trainen 
twee keer per week op verschillende dagen. Alle jeugdteams spelen hun wedstrijden op zaterdag.  

Wedstrijdduur, teamgrootte en speelveld 

Categorie Wedstrijdduur Teamgrootte Veld 

O19 2 x 45 minuten 11 spelers (+ wissels) volledig veld 

O17 2 x 40 minuten 11 spelers (+ wissels) volledig veld 

MO17 2 x 35 minuten 11 spelers (+ wissels) volledig veld 

O15 2 x 35 minuten 11 spelers (+ wissels) volledig veld 

O13 2 x 30 minuten 11 spelers (+ wissels) volledig veld 

O12 2 x 30 minuten 8 spelers (+ wissels) half veld 

O11 2 x 30 minuten 8 spelers (+ wissels) half veld 

O10 2 x 25 minuten 6 spelers (+ wissels) kwart veld 

O9 2 x 20 minuten 6 spelers (+ wissels) kwart veld 

O8 2 x 20 minuten 6 spelers (+ wissels) kwart veld 

 

De wedstrijden en overige nieuwsberichten worden vermeld in de weekbrief welke je per mail 
ontvangt. Je kan je hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar weekbrief@skv-wageningen.nl. 
De weekbrief en ander nieuws kan je ook vinden op de website www.skv-wageningen.nl. Echt de 
moeite waard voor informatie over de club. De wedstrijden zijn ook terug te vinden in de voetbal app 
van de KNVB. Deze kan je gratis downloaden en elk gewenst team van elke gewenste club opzoeken. 
In deze app staan de wedstrijden, de uitslagen, standen en adressen bij uitwedstrijden.  
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Afgelastingen 

Wedstrijden kunnen worden afgelast omdat een veld door het weer onbespeelbaar is geworden. 
Vaak is de keuring van het veld pas op de (zater)dag zelf. De afgelasting wordt bekend gemaakt in het 
wedstrijdprogramma op www.mijnvoetbal.nl. Ook de coach of leider van het team kan dit aan je 
bekend maken. Soms kan het voorkomen dat het hele “KNVB district” is afgelast. Dit is vaak op 
vrijdagavond al bekend. Informatie hierover is te vinden op NOS teletekst pagina 603 (district oost) 
en in de voetbal app.  

Er kan ook een wedstrijd worden afgelast omdat een van de teams niet genoeg spelers heeft. In dat 
geval moet de afgelasting via het secretariaat van de club lopen en is deze pas definitief als het 
secretariaat dat communiceert. Bij niet op komen dagen zonder afgelasting, wordt er een boete 
opgelegd vanuit de KNVB.  

 

Materialen 

Elk team krijgt bij aanvang van het seizoen een teamuitzet. Deze bestaat uit:  

• Een tas met kleding voor de kinderen (wedstrijdbroek, shirt en sokken) 
• Net met 3 ballen (in beheer van teamouder / coach) 
• Waterzak met bidons (in beheer van teamouder / coach) 

Vanaf de O13 (D pupillen) groeien de teams naar 11 spelers, plus wissels. Er is dan per wedstrijd een 
grensrechter (meestal een ouder) nodig. Tevens wordt er vanaf dan gebruik gemaakt van digitale 
spelerspassen en kan je een speler wisselen na goedkeuring van de scheidsrechter.  

 

Kunstgras 

SKV beschikt over twee kunstgrasvelden, op het A-veld (hoofdveld) en op het B-veld. De aanleg van 
een kunstgrasveld kost ongeveer €300.000. Dat is veel geld! Het is dus in ieders belang om netjes 
met het kunstgras om te gaan, zodat we er zo lang mogelijk plezier van hebben!  

Hiervoor zijn de volgende afspraken en regels opgesteld voor het gebruik van de kunstgrasvelden: 

• Gebruik de verharde toegangspaden naar de kunstgrasvelden, 
• Betreed het kunstgras alleen met schone, daarvoor geschikte schoenen (geen stalen noppen) 

en uitsluitend via de toegangspoort, 
• Het gebruik van schoenen met metalen noppen is niet toegestaan, omdat dit tot ongewenste 

beschadiging op het complex kan leiden, 
• Het is absoluut verboden het kunstgrasveld te betreden door over de hekken/boardings te 

klimmen, 
• Neem geen kauwgom, glaswerk of etenswaren mee op het kunstgrasveld, 
• Het kunstgrasveld niet gebruiken als oversteek naar de andere velden, 
• Zet de kliko’s voor de ballen aan de rand van het veld en ga er niet mee over het veld rijden, 
• Geen glaswerk op of rond het veld, 
• Het veld mag absoluut niet betreden worden met rookwaren en/of vuur, 
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• Het is verboden om in de nabijheid van het kunstgrasveld vuurwerk af te steken, 
• Gebruik het hekwerk/boarding rondom de kunstgrasveld niet als zitplaats, 
• Gebruik geen andere doelen dan de lichte aluminium doelen, die geschikt zijn voor 

kunstgrasveld, anders vervalt de garantie, 
• Niet slepen met doelen over het speelveld (optillen dus), 
• Na gebruik oefen- en jeugddoelen deze terugzetten op de opstelplaatsen, 
• Bij het over het hek tillen van de doelen is de kans op valschade aan het hek en kunstgrasveld 

erg groot, wees voorzichtig dus, 
• Toeschouwers dienen achter de hekken te blijven en het veld niet te betreden, 
• Trainers, coaches, begeleiders en scheidsrechters zien er op toe dat bovenstaande regels 

strikt worden nageleefd. 

 

Meld beschadigingen en/of onvolkomenheden direct bij Paul Apeldoorn (BEA) of Joop Teunissen 
(SKV). Contactgegevens onder knop “Algemeen” op website. Wijs hem zo nodig ook op de plekken 
waar onvoldoende rubber aanwezig is zoals: 

• Penaltystippen, 
• Cornerplekken, 
• Doelgebieden. 

 

Gebruik bij winterse omstandigheden: 

• Kale vorst: bespelen is geen bezwaar, wel is de mat uiteraard hard, vegen voordat het gaat 
vriezen is dan ook van groot belang, 

• Sneeuw: verwijderen van de sneeuw is niet gewenst omdat de mat beschadigd kan worden 
en er mogelijk rubberkorrels worden meegenomen. Betreden van een besneeuwd veld is 
evenmin gewenst, 

• Bij betreding zal ijsvorming ontstaan welke zich aan de mat vasthecht en daardoor 
(afhankelijk van de temperatuur) langzamer ontdooit, 

• IJzel: bespeling is in deze omstandigheden verboden. Vezels waarop zich ijs afzet kunnen bij 
betreding breken, als gevolg van het beschadigen van de vezels door het ijs, 

• Dooi: bespelen gedurende de dooiperiode is verboden, zolang de vorst niet uit de bodem is 
verdwenen (totale constructie). 

 

Vrijwilligers 

Onze vereniging kan niet bestaan zonder de hulp van vrijwilligers. Voor de jeugd tot en met de O15 
worden de vrijwilligerstaken zo veel mogelijk rond het team georganiseerd. Hieronder valt het 
wassen van de kleding, rijden bij uitwedstrijden en helpen met materiaal. Verder heeft elk team ook 
een trainer en teamouder nodig, en vanaf de O13 een grensrechter. Andere taken zijn: bardiensten, 
zoomdienst, wedstrijdsecretariaat, scheidsrechters, bestuur, diverse commissies en het organiseren 
van tal van activiteiten.  
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SKV verwacht dan ook van ieder lid dat hij of zij een steentje bijdraagt. Voor de jeugd tot en met O15 
geldt, dat deze bijdrage ook door een ouder mag worden uitgevoerd. Op de website is onder het 
kopje “vrijwilliger” meer informatie te vinden en is ook het overzicht te vinden waarin alle 
beschikbare taken staan. Zonder vrijwilligers kan de club niet draaien en alle beetjes helpen! 

Heb je hier vragen over, dan kan je mailen naar vrijwilligers@skv-wageningen.nl  

 

Fair play / In veilige handen 

Binnen SKV houden we van een goede sfeer. We gaan netjes met elkaar om en ook met onze 
kleedkamers en velden. De kinderen houden zich aan de regels maar ook de ouders behoren zich hier 
aan te houden. Een van de redenen waarom kinderen soms niet meer willen sporten is de grote druk 
van ouders langs het veld. Nogal eens zijn ouders fanatieker dan de kinderen zelf en dat heeft een 
negatieve invloed op kinderen. We stimuleren een positief stimulerende houding van ouders langs 
de lijn.  

We wijzen in dat verband ook op de SKV-gedragscode. Daarin staat hoe we ons op en naast het veld 
dienen te gedragen als SKV-ers. Zoals richtlijnen voor ouders en spelers over omgang met elkaar en 
bijvoorbeeld ook de voorschriften voor aanwezigheid van ouders/begeleiders in kleedkamers en het 
gebruik van sociale media/opnameapparatuur. In de gedragscode staan eveneens de twee 
vertrouwenspersonen van SKV vermeld. SKV houdt zich natuurlijk ook aan nieuwe privacywetgeving.  

 

De Zoom 

SKV voetbalt op het mooie sportpark “de Zoom” aan de Zoomweg in Wageningen. Op zaterdagen is 
het hier erg druk met auto’s. Wij verzoeken daarom een ieder zoveel mogelijk met de fiets te komen. 
Kom je wel met de auto, rijd dan aan via de Geertjesweg. Op de zaterdag geldt namelijk 
eenrichtingsverkeer en mag je dus vanaf de Hollandseweg niet naar de Zoom rijden. De (verkeers) 
veiligheid van onze jeugd is van groot belang. Om verkeer en parkeren in goede banen te leiden is er 
elke zaterdagochtend een “Zoomdienst” ingesteld. Ouders/verzorgers van jeugdteams verzorgen om 
beurten die zoomdienst. Omdat bij de indeling van de teams die verantwoordelijk zijn voor de 
Zoomdienst zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wedstrijdtijd van het team, is pas in de 
week voorafgaand aan de Zoomdienst bekend welk team aan de beurt is. Alle leden van SKV dienen 
zich aan de richtlijnen en aanwijzingen van de Zoomdienst te houden. 

 

Bereikbaarheid SKV/Clubhuis 

Je kan het clubhuis bereiken via telefoonnummer 0317-412 166. Indien er vragen zijn over 
wedstrijden, kan je op zaterdag bellen met 0317-424 870. Probeer wel eerst je coach of leider te 
benaderen. Hij/zij is vaak op de hoogte van wijzigingen.  
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Toernooien 

Naast de wedstrijden spelen de teams ook toernooien. Vaak gebeurt dit na afloop van de competitie 
(mei / juni). Ook organiseert SKV een aantal toernooien zelf, zoals het pupillen mix toernooi in de 
herfstvakantie, het BFF toernooi voor meiden in juni en op Hemelvaartsdag het Zoomtoernooi voor 
pupillen. De toernooicommissie coördineert het spelen van de uittoernooien en de organisatie van 
de eigen toernooien. Meer informatie staat op de SKV pagina https://www.skv-
wageningen.nl/1060/toernooi-commissie/ . Voor vragen over toernooien is de commissie te bereiken 
op toernooicommissie@skv-wageningen.nl . 

 

Activiteiten 

Elk seizoen worden voor de jeugd, naast het voetbal, diverse activiteiten georganiseerd. Enkele 
voorbeelden zijn het jaarlijkse Sinterklaasfeest, het tweejaarlijkse O13-kamp en de jeugdhonk-
middagen tijdens de schoolvakanties. Je kunt die activiteiten vinden in de activiteitenkalender op de 
site.  

Om deze activiteiten te kunnen organiseren, voeren we jaarlijks enkele financiële acties. Zo verkopen 
we oliebollen en Grote Clubactie loten en is er een jaarlijkse sponsorloop. Natuurlijk is bij alle 
activiteiten de hulp van ouders en spelers onmisbaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot 

Nogmaals welkom bij SKV. Wil je meer informatie, bekijk dan eens de folder over taken van trainers 
en teamouders. Hier staat ook veel informatie in over het reilen en zeilen binnen de vereniging. 
Word je vraag middels deze folders niet beantwoord, neem dan contact op met de teamouder van je 
team. Hij/zij kan je vast verder helpen. Je kan ook altijd mailen naar info@skv-wageningen.nl  

We wensen jou en je kind(eren) veel voetbalplezier toe. Tot ziens op de Zoom! 


