
1  
 

 

 
 
 
 
 

  



2  
 

VOORWOORD 
Als jeugdtrainer en/of leider ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van je team. 
Dit infoblad geeft je de nodige richtlijnen voor dit seizoen. Heb je ondanks deze 
informatie nog vragen, dan vind je in de bijlage de contactgegevens van alle betrokken 
personen. Je kunt ook altijd een mail sturen naar jeugdcommissie@vvsliedrecht.nl. 

De jeugdcommissie 
Het zal de meeste van jullie niet zijn ontgaan dat de jeugdcommissie dit seizoen voor het 
merendeel is gewijzigd. Nieuwe leden die het stokje hebben overgenomen. Daarom stellen 
wij ons eerst aan jullie voor. 
 

• Raymond Koppelaar, voorzitter van de jeugdcommissie en coördinator JO12-JO9. 
Twee voetballende zonen in JO17-2 en JO13-3. En dit seizoen trainer/leider van  
JO17-2. 

• Priscilla Kraaijeveld, secretaris van de jeugdcommissie 
Zoon Mike actief als keeper in JO11-1. En zelf ook een bekend gezicht bij de 
organisatie van het jaarlijkse jeugdkamp.  

• Karin Caspers, secretaris van de jeugdcommissie en tevens coördinator van JO8-JO7 
en onze meidenafdeling. Zoon Thijs is actief in JO11-3. 

• Henk Koning, één van onze oudgedienden en voor velen een bekend gezicht. Actief 
als coördinator JO15-JO13.  

• Marco Sala, één van onze huisfotografen en coördinator van JO19-JO17.  
Een zoon spelend in JO15-3. 

• Leon van Dijk, samen met Raymond Koppelaar coördinator van JO12-JO9.  
Een zoon actief in JO13-3 en zelf trainer/leider van dit team.  

• Jasper de Vries, al 30 jaar lid van onze mooie verenging. Een aantal jaren trainer van 
onze mini pupillen geweest en nu samen met Henk Koning coördinator van JO15-
JO13. Een zoon spelend bij JO13-2.  

• Raymon Bons, samen met Karin Caspers coördinator van JO8-JO7.  
Een zoon spelend als keeper bij JO9-1.  

 
Vrijwilligers 
Binnen onze vereniging leveren veel mensen, waaronder ook jullie als trainer en leiders, een 
zeer belangrijk aandeel in het functioneren van de vereniging. Zo is er bijvoorbeeld een 
kantine, zijn er velden en materialen die onderhouden moeten worden, zijn er de gebouwen 
die het nodige onderhoud vereisen, is er een internetsite die onderhouden wordt, dienen er 
wekelijks wedstrijden gepland te worden, zijn er scheidsrechters nodig, etc. En met zoveel 
verschillende onderdelen gaat er ondanks alle goede bedoelingen weleens wat mis. Als dit 
gebeurt, spreek ons dan aan of stuur een e-mail. Dan vinden we onderling altijd wel een 
oplossing.  
 
Gaandeweg het seizoen hopen we elkaar beter te leren kennen en het persoonlijke contact 
uit te breiden. Namens iedereen van de jeugdcommissie wensen we jullie een succesvol, 
maar boven alles een leuk en sportief seizoen toe!!  
 
De jeugdcommissie  
VV Sliedrecht 

mailto:jeugdcommissie@vvsliedrecht.nl
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ALGEMENE INFORMATIE  

De teams 
Dit seizoen heeft vv Sliedrecht 37 jeugdteams ingeschreven. 4 meisjesteams en 33 
jongensteams. De teams zijn als volgt verdeeld: 
 
JO19, 2 teams 
JO17, 5 teams 
JO15, 5 teams 
JO13, 5 teams 
JO12, 1 team 
JO11, 6 teams 
JO10, 2 teams 
JO9, 3 teams 
JO8, 3 teams 
JO7, 1 team 
MO15, 2 teams 
MO13, 2 teams  
 
Op zaterdag 21 september 2019 is voor alle teams de competitie gestart.  

Planning  
Het voetbalseizoen start ieder jaar met de bekercompetitie, waarvoor ieder team is 
ingeschreven. De bekercompetitie is op zaterdag 31 augustus 2019 gestart en duurde 3 
zaterdagen. Het is leuk om ver te komen in de beker, maar het is ook een ideaal middel om 
met deze wedstrijden te kunnen oefenen. De bekercompetitie wordt normaal gesproken 
volledig afgewerkt. Onvoorziene omstandigheden (lees: vooral het weer…) kunnen ervoor 
zorgen dat in de loop van de competitie voorrang wordt gegeven aan de 
competitiewedstrijden.  
 
De laatste zaterdag waarop in 2019 wordt gevoetbald op de velden is zaterdag 14 december 
2019. Het complex is gesloten van zondag 22 december 2019 tot maandag 6 januari 2020.  
 
In de periode december-februari wordt er in principe doorgetraind, afhankelijk van de weer- 
en veldsituatie. Als er velden worden afgekeurd waardoor er niet getraind kan worden, dan 
zal dit op de website van vv Sliedrecht worden vermeld. 
 
Kerstzaaltoernooi   
Op maandag 23 en dinsdag 24 december 2019 wordt er voor een aantal teams nog een 
kerstzaaltoernooi georganiseerd in sporthal De Stoep. Informatie hierover volgt binnenkort. 
 
Buiten het kerstzaaltoernooi zijn er gedurende het seizoen ook nog andere activiteiten. De 
complete activiteitenkalender vind je op de website. Om deze activiteiten te kunnen 
organiseren, zal er regelmatig een beroep gedaan worden op de trainers/leiders om mee te 
helpen met de organisatie. Bij voorbaat dank hiervoor! 
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Trainingen  
Afhankelijk van het team wordt er 1, 2 of 3 keer in de week getraind. Trainingen vinden 
plaats op maandag tot en met donderdag op de trainingsvelden. In het begin van het seizoen 
wordt aan alle trainers en leiders gevraagd naar welke avonden en tijden hun voorkeur 
uitgaat. En wij proberen hier zoveel als mogelijk aan te voldoen. Voor de start van de 
competitie wordt een eerste concept rondgestuurd waarop kan worden gereageerd. Een 
definitieve indeling is terug te vinden op de website van vv Sliedrecht.  

Afgelastingen (trainingen) 
Het kan tijdens het seizoen voorkomen dat de velden zo slecht zijn, dat er niet op getraind 
kan worden. Het streven is om dit op de betreffende dag voor 13:00 uur kenbaar te maken. 
In ieder geval via de website van vv Sliedrecht.  

Onderhoud 
In verband met het onderhoud op de trainingsvelden moeten de doeltjes na de trainingen 
aan de zijkant van de velden geplaatst worden. Ruim altijd de materialen zoals pionnen en 
hoedjes op. Zorg er gezamenlijk voor dat de doeltjes regelmatig op andere plekken op het 
veld komen te staan, zodat slijtage op die plek verminderd wordt.  

Kleedkamers 
Naast de veldindeling van de trainingen, wordt er ook aangegeven welke (vaste) kleedkamer 
je kunt gebruiken. Helaas is deze indeling tot op heden nog niet opgesteld. Dit gaan wij op 
zeer korte termijn voor jullie doen. Tot dan kan er bij de trainingen vrijblijvend van een 
kleedkamer gebruik worden gemaakt. Kleedkamers bij wedstrijden worden toegewezen.  
 
Voor het kleedkamergebruik zijn de volgende regels van toepassing:  
- Laat geen waardevolle spullen achter. 
- Schoenen schoonmaken buiten bij de borstels. 
- Zorg ervoor dat de kleedkamer na de training (na het douchen) wordt aangeveegd en 

schoongemaakt. Het afval in de daarvoor bedoelde afvalbakken. Het scheelt onze 
pensionado’s een hoop extra werk.  

- Doe het licht uit als je als laatste de kleedkamer verlaat. 
- Soms komt het voor dat je een kleedkamer moet delen met een ander team. Zorg er in 

dat geval voor dat je per team 1 kant kiest, dan blijft alles overzichtelijk. 

Wachtlijst 
Nieuwe leden dienen er rekening mee te houden dat zij niet automatisch worden ingedeeld 
in een team. Dit heeft te maken met een maximum aantal spelers dat we kwijt kunnen in 
een team. Is er niet direct plaats, dan komen deze spelers/speelsters op een wachtlijst te 
staan. Op deze manier houden we zicht op iedereen die wil gaan voetballen. Zodra er plaats 
is in een bestaand of nieuw te vormen team, nemen wij contact met hen op. Uiteraard 
wordt de wachtlijst op volgorde van binnenkomst behandeld.   
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Blessures 
Indien er zich blessures voordoen, dan zal in veel gevallen de trainer en/of leider zich 
hiermee belasten. Met de alom geroemde waterzak inclusief spons en drinkbeker worden 
veel blessures opgelost. Wanneer je het idee hebt dat de blessure ernstig is, begeleid dan de 
speler naar de kleedkamer of het jeugdhonk. In het jeugdhonk is onder andere ijs aanwezig 
en een gevulde EHBO koffer. Is een speler/speelster langdurig geblesseerd, geef dit dan door 
aan de jeugdcommissie. Tevens heeft vv Sliedrecht een contract met Paramedisch Centrum 
Twigt te Sliedrecht voor verzorging gesloten. Onze leden kunnen op maandag van 07.30 uur 
tot 08.30 uur gebruik maken van hun service in de Basis. Vooraf hierover contact opnemen is 
wel gewenst.  

Informatievoorzieningen 
Naast de algemene informatie via onze website, wordt er ook informatie per whatsapp en  
e-mail naar leiders en spelers verzonden. Het is dus van groot belang om eventuele  
wijzigingen zo snel mogelijk kenbaar te maken. Dit kan via e-mail 
jeugdcommissie@vvsliedrecht.nl.  

  

mailto:jeugdcommissie@vvsliedrecht.nl
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BELEID 
 
Met de jeugdafdeling naar een hoger plan dat is onze doelstelling. De jeugdafdeling is zeer 
belangrijk voor de toekomst van onze vereniging. De jeugdafdeling telt op dit moment circa 
474 leden en is groeiende. Het huidige jeugdbeleidsplan dateert van de periode 2012-2015. 
In samenspraak met het hoofdbestuur zijn we voornemens om het huidige plan daar waar 
nodig te herschrijven.  
 
Om de huidige doelstellingen zoals hierna verwoord te realiseren, is het dan ook 
noodzakelijk een goede structuur en organisatie neer te zetten.  
De hoofddoelstelling  “Een kwalitatief goede jeugdopleiding verzorgen” moet ervoor 
zorgen dat alle jeugdspelers een goede opleiding/begeleiding krijgen. Willen we aan het 
streven binnen de vereniging “het 1e elftal opgebouwd uit eigen jongens , Sliedrechts” 
kunnen voldoen, zullen de standaard jeugdelftallen minimaal op divisie niveau voetballen. 
De selectie-elftallen binnen de jeugd zullen organisatorisch worden ondergebracht onder 
het beleid van de Technische Commissie Jeugd (TCJ) onder leiding van Erwin van Kooten.  
 

Uitgangspunten TCJ 

 

• Verantwoordelijk voor technische staf 19-1, 19-2  

• Verantwoordelijk voor technische staf 17-1, 17-2 

• Verantwoordelijk voor technische staf 15-1, 15-2 

• Verantwoordelijk voor technische staf 13-1, 13-2 

• Verantwoordelijk voor technische staf 10 / 11 

• Verantwoordelijk voor technische staf 8 / 9 

• Lid TCJ → Coördinator Jeugdcommissie per leeftijdsgroep 

• Lid TCJ 19 → Verantwoordelijke TC Senioren 

Doelstellingen 

• Kwaliteit kader verhogen 

o Betere trainers (in- en externe werving) 

o Kwaliteit trainer verhogen (opleiden) 

o Goede trainers bij schaduwteams 
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• Basisniveau onderbouw verhogen 

o Hoofdtrainer per groep 

o Jeugdspelers i.p.v. ouders (kwaliteit) 

o Dezelfde training voor iedere speler 

o Rotatietraining (1e training van de week) 

• Keepersplan ontwikkelen 

o Goede keeperstrainers aantrekken 

o Opleidingsplan keepers ontwikkelen 

• Per geboortejaar minimaal 1 speler afleveren aan 1e elftal 

• Per geboortejaar minimaal 3 spelers afleveren aan 2e/3e elftal 

• Spelers die vertrekken naar BVO blijven volgen en zorgen dat zij terugkomen bij VVS 

• Goede spelers uit de regio bewegen om bij VVS te komen voetballen 

• Beste jeugdopleiding van de Alblasserwaard worden 

o Beste spelers 

o Beste trainers 

o Hoogste niveau 

Eerste stappen 

• Medio oktober : start TC Jeugd 

• Goed beeld vormen van huidige trainers selecties 

• November : opzet selectiebeleid 

• December : eerste gesprekken met huidige trainers selecties 

• Januari / Februari : aanstellen trainers selecties seizoen 2020/2021 

Recreatief 
Naast het onderdeel selectie is uiteraard ook het onderdeel recreatief een zeer belangrijk 
aandachtsgebied binnen onze jeugdafdeling. Ook in deze groep spelers dient geïnvesteerd te 
worden, zowel tijd als energie. Om dit te realiseren is er een grote groep vrijwilligers (veelal 
ouders) nodig om de jeugd te trainen en te begeleiden op zaterdag. Dit betreft een zeer 
belangrijk onderdeel binnen het jeugdbeleidsplan, namelijk “het trainen en begeleiden van 
spelers die puur recreatief hun hobby uitoefenen”. Om deze groep te ondersteunen voor 
wat betreft oefenstof en organisatie rondom een training zal de Rinus app worden 
aangeboden.  

Rinus App 
Rinus is een online tool ontwikkeld voor alle jeugdtrainers in Nederland. Het bevat 
oefeningen, trainingen en meerweekse programma's, allemaal ontwikkeld vanuit de 
voetbalvisie die de KNVB omarmt: met plezier beter leren voetballen. 

Je kunt op dit platform terecht voor alle voetbaluitdagingen. Of je nu voor het eerst een 
team gaat coachen en begeleiden of al in het bezit bent van een KNVB-diploma. Rinus is nu 
ook als App verkrijgbaar op smartphone en tablet. Te downloaden via de App Store of 
Google Play. 
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Keepersbeleid 
Een keepersbeleid is er binnen de jeugdafdeling niet aanwezig. Momenteel is de 
jeugdcommissie bezig met de inventarisatie van de aanwezige huidige keeperstrainers en 
welke jeugdkeepers er reeds training krijgen. Vervolgens wordt er hiervoor in samenspraak 
met Erwin van Kooten een beleidsplan opgesteld. Ons doel is dat iedere jeugdkeeper een 
keeperstraining krijgt. Zodra hierover meer bekend is, worden de trainers/leiders hiervan op 
de hoogte gesteld.  

Coördinatoren 
De contactpersoon voor iedere trainer of leider is in eerste instantie de coördinator van de 
betreffende afdeling. De belangrijkste taak van de coördinator is, om de organisatie rondom 
de teams in goede banen te leiden.  

Wedstrijdsecretariaat 
Een belangrijke taak binnen de voetbalvereniging is de taak van wedstrijdsecretaris Wim 
Koppelaar. Bijna alle zaken rondom de wedstrijden worden door hem geregeld. Heb je 
wijzigingen geef dit dan tijdig aan hem door via wedstrijdsecretaris-jeugd@vvsliedrecht.nl 

Regelen van oefenwedstrijden 
Als je een oefenwedstrijd wilt spelen, dan kun je dit via e-mail afstemmen met de 
wedstrijdsecretaris, Wim Koppelaar. Natuurlijk is het ook altijd mogelijk om de coördinator 
in te schakelen waar nodig. Regel je een oefenwedstrijd via de mail met de wedstrijd-
secretaris, dan is het prettig dat de coördinator een cc ontvangt.  

Wijziging aanvangstijden c.q. wedstrijden 
Als aanvangsdata en/of tijden gewijzigd worden door KNVB word je hiervan op de hoogte 
gesteld door de wedstrijdsecretaris. Deze gegevens vind je ook altijd terug via de website 
van vv Sliedrecht of de app voetbal.nl.  

VOG 
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in 
het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de 
samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af. 
Alle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen, de 
dames afdeling en de G-afdeling een VOG moeten kunnen overhandigen. Pas dan kunnen wij 

mailto:wedstrijdsecretaris-jeugd@vvsliedrecht.nl
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als vv Sliedrecht uitstralen dat wij voor de volle 100% achter ons beleid staan en dat wij dit 
ook van onze leden verwachten. 

Normen en waarden 
Normen en waarden spelen een belangrijke rol binnen onze vereniging. Als trainer/leider zie 
je toe op het correcte gedrag van de spelers, in woord en in daad.  
Om ervoor te zorgen dat iedereen (zowel de eigen leden als de bezoekers) zich correct 
gedraagt, zijn er gedragsregels opgesteld. Deze vind je terug op de website van vv Sliedrecht. 
Als iemand zich binnen je team op wat voor manier dan ook misdraagt, dan ben je in eerste 
instantie zelf het eerste aanspreekpunt. Kom je er onderling niet uit, dan wend je je tot de 
betreffende coördinator.  

 
 
 
REGELEN AAN HET BEGIN VAN HET SEIZOEN 

Maak afspraken met spelers én ouders 
Als leider van een jeugdvoetbalteam is het verstandig om aan het begin van het 
(voetbal)seizoen een aantal goede en duidelijke afspraken te maken met de spelers én hun 
ouders. Aan het begin van het seizoen krijg je een overzicht uitgereikt van de 
spelersgegevens (telefoonnummers, (mail)adressen etc.). Neem deze lijst voor de zekerheid 
met de ouders en/of spelers door en maak eventueel een groepsapp aan. 
 
Het kan handig zijn om aan het begin van een seizoen een schema te maken met de 
komende wedstrijden, de ouders die op een betreffende zaterdag moeten rijden, wie evt. de 
wasbeurt heeft, etc.  
 
Spreek met alle ouders af dat zij voor en na de wedstrijd best in de kleedkamer mogen 
komen om hun kind te helpen met aan- en uitkleden, maar verder is de kleedkamer voor 
spelers en leiders. Bij de wedstrijdvoorbereiding zijn er geen ouders in de kleedkamer 
aanwezig.  

Wedstrijdkleding 
Het wedstrijdtenue van vv Sliedrecht wordt via de club verstrekt. Er is een kledingplan. Het 
tenue bestaat uit een wit shirt met blauwe accenten en United by Music logo erop, een  
blauwe broek en blauwe kousen. Sommige teams ontvangen de gesponsorde spullen van 
een eerder team (tassen, trainingspakken, etc.) De wedstrijdkleding niet gebruiken om in te 
trainen. Aan het einde van het seizoen verzamelt de trainer/leider de wedstrijdkleding en 
wordt deze gewassen ingeleverd bij de jeugdcommissie. Hiervoor worden meerdere 
zaterdagochtenden in juni gepland. Spelers (of ouders/verzorgers) zorgen zelf voor 
voetbalschoenen én scheenbeschermers. Houd er rekening mee dat een speler niet mag 
spelen zonder scheenbeschermers. 

Sponsoren 
Is er voor een bepaald team een sponsor of wil een van de ouders een team sponsoren, dan 
dient dit altijd vooraf te worden besproken met de sponsorcommissie. Dit kan via het e-
mailadres sponsoring@vvsliedrecht.nl. 

mailto:sponsoring@vvsliedrecht.nl


11  
 

Materialen 
Aan het begin van het nieuwe seizoen wordt het materiaal bestaande uit ballen, pionnen en 
hesjes uitgereikt aan de trainer of leider. De spullen worden samen met iemand van de 
jeugdcommissie doorgenomen. Heb je als team nog behoefte aan extra materialen dan kun 
je dit bij ons kenbaar maken. Wij gaan dan kijken naar de mogelijkheden. Aan het eind van 
het seizoen wordt de kleding en het materiaal door de trainer/leider weer ingeleverd, via de 
vooraf aangekondigde inzamelochtenden op zaterdag in juni. Het materiaal kan worden 
bewaard in een eigen materiaalhok. Deze zijn te vinden aan de onderkant van de tribune.  
Sommige trainers/leiders nemen de spullen mee naar huis, wat ook prima is. 
Ballen kunnen door de trainers/leiders zelf in het halletje in het midden van de tribune 
worden opgepompt. Eventueel kan dit op zaterdagochtend ook bij Teus Visser in het 
materialenhok. Te vinden in het jeugdhonk. Bij thuiswedstrijden wordt 1 van de ballen als 
wedstrijdbal gebruikt. 
 
Tijdens de wedstrijden en trainingen ben je als trainer/leider verantwoordelijk voor het 
materiaal. De spelers en hun ouders zijn gedurende het hele seizoen verantwoordelijk voor 
de kleding die zij in bruikleen hebben. Het bestuur houdt zich het recht voor om bij 
roekeloos of onverantwoord gedrag met betrekking tot de kleding en materialen, financiële 
schade te verhalen op de betrokken personen. We vertrouwen op ieders medewerking en 
verantwoordelijkheidsgevoel. 
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WEDSTRIJDEN 

Algemeen 
De diverse wedstrijdvormen en spelregels per leeftijdscategorie zijn terug te vinden op de 
website van de KNVB.  

Afgelastingen (wedstrijden) 
Op het sportpark vindt elke zaterdagmorgen voor half acht een veldkeuring plaats. Indien 
wedstrijden geen doorgang kunnen vinden, zal dit op de website worden vermeld. Heel 
belangrijk hierbij is de website en de app voetbal.nl. Zo snel mogelijk worden hier 
afgelastingen vermeld. Is het niet duidelijk, dan kun je voor de zekerheid ook altijd nog 
bellen naar de vereniging. Het telefoonnummer hiervan is (0184) 41 12 41.  
 
Als je vroeg voor een uitwedstrijd moet vertrekken, is het verstandig om rechtstreeks de te 
bezoeken vereniging te bellen. Als je wedstrijd dan afgelast is, kun je je spelers nog afbellen.  
In veelvoorkomende gevallen zal de informatie over de afgelastingen ook op de website van 
de te bezoeken vereniging staan.  
 
Wanneer om wat voor reden dan ook de wedstrijd die op het programma stond geen 
doorgang kan vinden, is het soms mogelijk om een oefenwedstrijd te spelen of te trainen. 
Voor het spelen van een oefenwedstrijd thuis, dient altijd overlegd te worden met de 
wedstrijdsecretaris, Wim Koppelaar. Indien je zelf een uitwedstrijd regelt, stelt de 
wedstrijdsecretaris hier dan wel van op de hoogte. Dit in verband met bijvoorbeeld 
programmawijzigingen door de KNVB.  

Thuiswedstrijden 
Meld je bij thuiswedstrijden altijd in de bestuurskamer. Daar ontvang je een kop koffie, de 
sleutel van de kleedkamer, scheidsrechtersfluitjes en limonade voor in de rust. Hier ontmoet 
je normaal gesproken ook de trainer/leider van je tegenstander. In het jeugdhonk zijn 
reserveshirts/hesjes aanwezig indien de tegenstander in nagenoeg gelijke shirts speelt. 
 
Zorg als trainer/leider van de JO19 t/m JO13 ervoor dat de wedstrijdformulieren digitaal zijn 
ingevuld en controleer tijdig of er inderdaad een scheidsrechter aanwezig is. Zie hieronder.   
Na afloop het verzoek aan jullie om de eindstand door te geven, het wedstrijdformulier 
(JO19 t/m JO13) digitaal af te ronden en het fluitje weer terug te geven. 
 

Mobiel Digitaal Wedstrijdformulier (mDWF) 
Sinds het seizoen 2017/’18 is het amateurvoetbal overgestapt naar het mobiel digitaal 
wedstrijdformulier. Het invullen van het wedstrijdformulier en meer zaken worden 
uitsluitend geregeld met de Wedstrijdzaken-app. Het hele amateurvoetbal werkt met het 
mobiel digitaal wedstrijdformulier. Ieder lid (speler of staf) kan via de wedstrijdzaken-
app zijn of haar persoonlijke programma en uitslagen raadplegen en ook de digitale 
spelerspas. Wedstrijdofficials kunnen de wedstrijdzaken-app tevens gebruiken voor hun 
persoonlijke programma (aanstellingen). En bondsofficials kunnen via de app eventueel een 
afmelding doorgeven, net als via het Official Portal. Via onderstaande link vind je de 
functionaliteiten van het mDWF die jij moet weten. 
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Scheidsrechter 
Voor de selectieteams is via de KNVB en de wedstrijdsecretaris een scheidsrechter 
toegekend. Voor de overige teams geldt dat scheidsrechter coördinator Kees Kwakernaak 
zoveel mogelijk teams probeert te voorzien van een scheidsrechter. Hij mailt de lijst uiterlijk 
op vrijdag door naar alle trainers/leiders. Is er voor je team geen scheidsrechter ingepland 
dan fluit je zelf of regel je zelf een andere scheidsrechter via bijvoorbeeld een ouder.  
 

Spelregelbewijs 
Een spelregelbewijs voor alle jeugdspelers in Nederland heeft een positief effect. Het kennen 
van de regels zorgt voor een sportiever spel. Met ingang van seizoen 2014/2015 zijn spelers 
uit geboortejaar 1998 verplicht het spelregelbewijs te halen. Elk seizoen komt er een nieuw 
geboortejaar bij. In seizoen 2019/2020 zijn dat de speler met geboortejaar 2003. Het maakt 
voetballers namelijk van jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft hen meer inzicht in 
en begrip voor de beslissingen van de scheidsrechter. De KNVB heeft daarom 
www.voetbalmasterz.nl in het leven geroepen. Een flitsende site die junioren op een speelse 
maar vooral ook op een duidelijke manier voorbereidt op het kunnen behalen van het 
spelregelbewijs. Het spelregelbewijs bestaat uit oefentoetsen die zijn onderverdeeld in 
twintig categorieën. Na de oefentoetsen komen de vijf levels die elk bestaan uit een 
combinatie van vragen uit de oefentoetsen. Na het vijfde level volgt de eindtoets. De 
activatiecodes volgen via e-mail naar de betreffende spelers.   

Uitwedstrijden 
Stel je vooraf op de hoogte van de ligging van de velden van een vereniging waar je op 
bezoek gaat. Spreek met de spelers en de ouders af hoe laat je vertrekt. Trainers/leiders zijn 
zelf verantwoordelijk voor ‘het op tijd komen’ van een wedstrijd. In verband met onder 
andere de veiligheid, verzamel je bij voorkeur op het parkeerterrein van het zwembad. 
Tussen het zwembad en onze voetbalvelden in.  

Warming-up 
Laat je spelers vanaf het begin een warming-up doen, zodat ze hiermee vertrouwd raken. 

Strafschoppen JO11 en lager 
Bij de jongste pupillen is het de gewoonte dat iedere speler na de wedstrijd een strafschop 
mag nemen op de keeper van de tegenstander.  

Na de wedstrijd 
Na de wedstrijd wordt er door alle spelers gedoucht. Als iedereen klaar is met douchen 
wordt de kleedkamer aangeveegd, controleer je of alle douches uitstaan en zorg je ervoor 
dat er niets achterblijft in de kleedkamer. Spreek goed af met ouders wie met wie meerijdt 
zodat er niemand blijft staan. 
 
Bij de pupillen kan het voorkomen dat je als laatste team gebruik maakt van de losse 
doeltjes. Er wordt dan van de begeleiders verwacht dat deze doeltjes op de plaatsen aan de 
zijkant van het veld worden teruggezet.  
 
 
 
  

http://www.voetbalmasterz.nl/
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BIJLAGE: CONTACTPERSONEN 
 
Algemeen secretaris@vvsliedrecht.nl 
Voetbalvereniging Sliedrecht 
Sportpark De Lockhorst 
Sportlaan 7 
3362  AT  SLIEDRECHT 
Telefoon: 0184-421283 
 
Jeugdcommissie   jeugdcommissie@vvsliedrecht.nl 
Raymond Koppelaar,  Voorzitter  
Priscilla Kraaijeveld, 1e secretaris 
Karin Caspers, 2e secretaris 
 
Coördinatoren 
JO19-JO16 - Marco Sala + vacature coordinatorJO19-JO16@vvsliedrecht.nl 
JO15-JO13 - Jasper de Vries en Henk Koning coordinatorJO15-JO13@vvsliedrecht.nl 
JO12-JO9 - Raymond Koppelaar en Leo van Dijk coordinatorJO12-JO9@vvsliedrecht.nl 
JO8-JO7 - Raymon Bons en Karin Caspers coordinatorJO8-JO7@vvsliedrecht.nl 
Meisjes                     - Karin Caspers + vacature coordinator-meisjes@vvsliedrecht.nl 
  
Wedstrijdsecretaris wedstrijdsecretaris-jeugd@vvsliedrecht.nl 
Wim Koppelaar 
 
Coördinator scheidsrechters scheidsrechter@vvsliedrecht.nl 
Kees Kwakernaak 
 
Overige contactpersonen van de vereniging zijn terug te vinden op de website van vv Sliedrecht. 
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