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Voorwoord  
 

Allereerst heten we je van harte welkom als lid van onze vereniging. 

S.v. Steenwijkerwold is een voetbalvereniging met een warm hart, waar je als voetballer, 

ouder, vrijwilliger, sponsor, supporter of als gast met plezier komt. De vereniging is een 

goede gastheer/-vrouw voor al haar gasten. Ze is sportief, financieel gezond en heeft de 

ambitie om de eerste elftallen op een zo hoog mogelijk niveau te laten spelen en de jeugd zo 

goed mogelijk op te leiden tot het gewenste niveau. 

We wensen je veel plezier bij de vereniging en in je team en hopen dat deze handleiding je 

daar in ondersteunt. Mocht je na het lezen van deze handleiding nog vragen hebben horen 

we dat graag. 

Sportieve groeten, 

Bestuur & Jeugdcommissie van sv Steenwijkerwold. 
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1. Doelstelling voor jeugdleden sv Steenwijkerwold 
 

Er wordt bij de jeugd gewerkt volgens het vastgestelde beleidsplan. Deze is terug te vinden op de site 
van sv Steenwijkerwold. https://www.svsteenwijkerwold.nl/350/beleidsplan-18-22/  

In het jeugdbeleidsplan van sv Steenwijkerwold zijn de volgende doelstellingen vastgelegd met 
betrekking tot jeugdleden: 
  
- Leden van de vereniging beleven altijd met plezier hun voetbalsport 
- Door ontwikkelingsgericht bezig te zijn, het individu en daardoor het team beter te laten 
voetballen; 
- Doorstroming van de jeugd naar de seniorenteams constant te stimuleren, zodat kwaliteit en 
kwantiteit toenemen; 
- De gelegenheid bieden tot het opleiden van trainers uit eigen geleding en indien benodigd 
het kunnen aantrekken en benoemen van externe trainers. 

Daarnaast beschikt de vereniging over een gedragscode voor een ieder die namens de club optreedt. 

Met name de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid 

en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. 

De gedragscode is te vinden op de website van sv Steenwijkerwold 

https://www.svsteenwijkerwold.nl/349/gedragscode/ 

  

https://www.svsteenwijkerwold.nl/350/beleidsplan-18-22/
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2. Het sportpark 

 
Als je als nieuw lid van sv Steenwijkerwold voor het eerst naar het 

trainingsveld gaat, is het soms wel even zoeken en puzzelen. Niet altijd staat 

iemand je op te wachten om je te begeleiden. Geen nood, hieronder volgen 

wat praktische zaken om je weg te vinden en als je de kantine weet te vinden, 

wil iedereen daar binnen je verder helpen! 

 

2.1 De Kleedkamers 
Sv Steenwijkerwold heeft in totaal tien kleedkamers. Daarnaast zijn er ook nog twee kleedkamers voor 

de scheidsrechters. Kleedkamer 1 t/m 6 worden het meest gebruikt door de voetbalverenging, 

kleedkamers 7 t/m 10 worden over het algemeen veel gebruikt door de volleybalvereniging van sv 

Steenwijkerwold.     

2.2 De velden 
In totaal heeft sv Steenwijkerwold vier 

wedstrijdvelden (1 t/m 4), een kleine en 

een grote oefenhoek (5 en 6). 

 

Veld 1, 3 en 4 zijn eigendom van de 

gemeente Steenwijkerland. Veld 2 de 

kleine en grote oefenhoek zijn in beheer 

van de club. 

Veld 1 is het hoofdveld. Op veld 2 staat 

rondom een lichtinstallatie zodat ook 's 

avonds wedstrijden gespeeld of getraind 

kan worden. Over het algemeen wordt 

door de jongste jeugd op veld 2 getraind.  
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3. Trainingen 

 
Bij sv Steenwijkerwold trainen alle teams twee keer per week, met uitzondering van de Bambinoos en 

JO-7 (4 tot 6 jaar), deze trainen 1x per week , tenzij anders afgesproken. 

De trainingen zijn op maandag en woensdag of dinsdag en donderdag.  De training wordt verzorgd 

door trainers van sv Steenwijkerwold. Dit kunnen jongens en meiden uit de oudere jeugdteams zijn, 

maar ook senioren, ouders/verzorgers of soms een externe trainer (bijvoorbeeld van Willemsoord). De 

senioren heren trainen op dinsdag en vrijdag. 

Tijdens de training is de trainer de baas en zijn ouders/verzorgers toeschouwers die zich niet met de 

training bemoeien. Dit principe geldt ook op school, waar de leraar of lerares de baas is in de klas. 

Natuurlijk is aanmoedigen goed, maar zorg dat je kind wel blijft opletten en luisteren tijdens de 

trainingen (en wedstrijden). 

De kleding voor trainingen dien je zelf te verzorgen. Naast sportkleding,  is het verplicht om 

voetbalschoenen en scheenbeschermers te dragen tijdens het trainen en ook tijdens de wedstrijden.   

Als je voor je eerste training komt dan kun je altijd naar veld 2 toelopen. Hier zijn op de 

trainingsavonden altijd trainers van de club aanwezig. Deze zijn te herkennen aan de clubkleding. Dit 

is vaak een zwarte trainingsbroek en een rood shirt of jas met het logo van sv Steenwijkerwold er op. 

Zij kunnen vertellen waar je moet zijn.  

Als je al eerder aangegeven hebt te willen gaan voetballen, dan is er waarschijnlijk al contact 

opgenomen door de jeugd coördinator of de leider van je beoogde team. Die heeft je deze handleiding 

dan al gestuurd en de trainer ingelicht over je komst. 

Het trainingsschema wijzigt bijna ieder jaar, daarom is de laatste versie altijd te vinden op de website. 

4. Wedstrijden 
Wedstrijden voor de jeugd zijn in principe op zaterdagen. Een beker- of inhaalwedstrijd kan ook wel 

eens op een doordeweekse avond gespeeld worden. 

De kleding voor de wedstrijden wordt door de vereniging verzorgd. Dit betekent dat er broekjes en 

shirts aanwezig zijn. De sokken krijg je eenmalig van de club. Hier ben je zelf verantwoordelijk voor en 

mochten de sokken aan vervanging toe zijn dan kun je deze kopen in de webshop van de vereniging. 

Voor de wedstrijd zal de opstelling gemaakt worden door de trainer en de leider. Zij zijn tijdens de 

wedstrijden ook de baas over het team en de wissels. De ouders/verzorgers zijn van harte welkom, 

graag zelfs, maar je bent geen leider of trainer op dat moment. Dus juich voor je kind, steun je kind, 

maar laat sturing en coaching over aan de begeleiding. Ook al ben je het daar niet altijd mee eens, ga 

dan na een wedstrijd of training daar over in gesprek. Niet tijdens! 

Wedstrijdvormen pupillen  

De O7 (onder 7 jaar) spelen op een kwart veld (30m x 20m), een wedstrijd duurt 8 keer 5 minuten in 

toernooivorm. Er wordt 4 tegen 4 gespeeld, zonder keeper.  

De O8,9 en 10 (onder 8,9 en 10 jaar) spelen op een aangepast kwart veld (42,5m x 30m), een 

wedstrijd duurt 2 keer 20 minuten. Er wordt 6 tegen 6 gespeeld. 
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De O11,12 (onder 11 en 12 jaar) spelen op een aangepast half veld (42,5m x 64m), een wedstrijd 

duurt 2 keer 30 minuten. Er wordt 8 tegen 8 gespeeld. 

Meer informatie over wedstrijdvormen en de bijbehorende regels vind u op www.knvb.nl onder het 

kopje pupillenvoetbal 

Wedstrijdvormen jeugdvoetbal 

De O13 (11-12 jaar) spelen op een heel veld en een wedstrijd duurt twee keer 30 minuten en er wordt 

11 tegen 11 gespeeld. 

De O15 (13-14 jaar) spelen op een heel veld en een wedstrijd duurt twee keer 35 minuten en er wordt 

11 tegen 11 gespeeld. 

De O17 (15-16 jaar) spelen op een heel veld en een wedstrijd duurt twee keer 40 minuten en er wordt 

11 tegen 11 gespeeld. 

De O19 (17-18 jaar) spelen op een heel veld en een wedstrijd duurt twee keer 45 minuten en er wordt 

11 tegen 11 gespeeld. 

Na de O19 gaat een speler ouder dan 18 jaar over naar de senioren. 

Een enkele keer kan het voorkomen dat een speler op verzoek van ouders/verzorgers of de club een 

jaar langer in een team blijft spelen. Dit is mogelijk door de dispensatie regeling toe te passen, 

dispensatie wordt door de club geregeld. 

Elk team heeft minimaal één trainer en één leider.  

De trainer verzorgt de trainingen en is zoveel mogelijk bij wedstrijden als coach aanwezig.  

De leider zorgt voor de schema’s voor wassen en rijden. Daarnaast verzorgt de leider het 

speelschema, wijzigingen en andere zaken die van belang zijn voor het team.  

Bij de pupillen O7 tm O10 wordt de leider verzocht bij thuiswedstrijden een spelbegeleider te 

verzorgen.  

Bij de oudere jeugd (vanaf de O13), wordt de leider verzocht bij thuiswedstrijden een grensrechter te 

verzorgen, de scheidsrechter wordt verzorgd door de scheidsrechter coördinator. 

5. Vrijwilligerstaken 

Tevens wordt er van ouders/verzorgers verwacht om een rol bij het team van je kind of de vereniging 

te vervullen. Hierbij valt te denken aan het begeleiden van een team, het trainen van een team, 

vlaggen vanaf de O13 of helpen in de kantine. Zeg niet bij voorbaat “Nee” tegen een vrijwilligerstaak. 

Samen komen we namelijk een heel eind. 

Daarnaast verwachten we van de ouders/verzorgers dat ze; meedoen in de wasbeurten van de 

kleding van het team. Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd. Er voor zorgen dat 

zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd. Er op toe zien dat zoon/dochter 

zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd. Op tijd de contributie voldoen.  

http://www.knvb.nl/
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6. Algemene informatie jeugdcommissie sv Steenwijkerwold 
De jeugdcommissie bestaat uit een aantal mensen die zich op vrijwillige basis inzetten voor de jeugd. 

Deze mensen bepalen samen met het bestuur de koers van de jeugdafdeling.  

Voornamelijk zal je met de leider of trainer van je team te maken krijgen en incidenteel met de 

leeftijdscoördinator of technisch jeugdcoördinator. 

6.1 Leden jeugdcommissie 
Vanwege het regelmatig wisselen van vrijwilligers staat de actuele verdeling van functies op de 
website van sv Steenwijkerwold: https://www.svsteenwijkerwold.nl/369/commissies/  

Naast deze informatie is heel veel informatie over de vereniging, jeugd en senioren te vinden op de 

website van sv Steenwijkerwold www.svsteenwijkerwold.nl . Hier staat ook informatie over de teams, 

het programma en afgelastingen op. Het is dus belangrijk dat de site regelmatig geraadpleegd wordt. 

Als je na het lezen van deze handleiding nog vragen, op- of aanmerkingen hebt, laat 

het dan even weten aan een van de leden van de jeugdcommissie. Wij willen graag dat 

we de informatie zo volledig mogelijk aan onze nieuwe leden aanbieden. 

https://www.svsteenwijkerwold.nl/369/commissies/
http://www.svsteenwijkerwold.nl/

