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VOORWOORD 

 
 
Voor u ligt het ‘Handboek Wegwijs Jeugdleiders Seizoen 2016-2017’ van vv Zuidhorn. Het doel van dit 

handboek is om de jeugdleiders een houvast te bieden om leiding te geven aan een jeugdteam. Daarnaast 
dient het als houvast voor de ouders van onze jeugdspelers omtrent de verwachtingen die zij mogen hebben 
van de leiders. 

  
Dit handboek zal inzicht geven in alle praktische zaken waar een jeugdleider bij vv Zuidhorn van op de hoogte 
moet zijn. Voor een ervaren jeugdleider zullen veel zaken al duidelijk zijn, maar een nieuwe jeugdleider zal met 

dit handboek snel wegwijs worden binnen onze vereniging. 
 
De Jeugdcommissie van vv Zuidhorn is er veel aan gelegen om de jeugdleiders goed te informeren. Leider zijn 

van een jeugdteam brengt allerlei uitdagingen en verantwoordelijkheden met zich mee. Onze jeugdleiders zijn 
de onmisbare schakel om de jeugdleden hun wedstrijden te kunnen laten voetballen. Bekwame en goed 

geïnformeerde jeugdleiders zullen een positieve invloed hebben op hun team en daarmee op de jeugdspelers 
van vv Zuidhorn.  
 

We hopen dat dit boekje, waarvan de meest actuele versie steeds op de website is te vinden, veel vragen kan 
beantwoorden. Mochten er onverhoopt nog vragen of suggesties zijn na het lezen van dit handboek, neem dan 
gerust contact met mij op.  

 
De Jeugdcommissie wenst u een zeer sportief en plezierig voetbalseizoen toe! 
 

Bert Brouwer  
Voorzitter Jeugdcommissie vv Zuidhorn 
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CONTACTGEGEVENS VV ZUIDHORN 

 
Als jeugdleider heb je met meerdere contactpersonen binnen de vereniging te maken. Je eerste aanspreekpunt 
voor alle zaken is de leeftijdscoördinator. Of voor het meiden- en kaboutervoetbal de coördinator van die 

doelgroep.  
 
In dit overzicht vind je de belangrijkste contactgegevens. Voor meer informatie en foto’s van onze kaderleden 

kun je de website raadplegen via het menu items: Contact -> Wie is Wie. Ook in de presentatiegids van vv 
Zuidhorn staan alle gegevens overzichtelijk vermeld. Deze gids kun je afhalen in de bestuurskamer. 
 

 

Algemene informatie 

Velden en bestuurskamer Johan Smitpark Sportlaan 1 te 9801 KZ Zuidhorn 0594-504900 

Kantine en sporthal Johan Smitpark Sportlaan 1 te 9801 KZ Zuidhorn 0594-504100 

Website www.vvzuidhorn.nl   

 

Jeugdcommissie 

Voorzitter Bert Brouwer voorzitter.jeugd@vvzuidhorn.nl 06-41658543 

Wedstrijdzaken Jan Jansma wedstrijdsecretaris@vvzuidhorn.nl 06-10700547 

Coördinator JO19 Etzo Stuitje JO19@vvzuidhorn.nl 0594-503222 

Coördinator JO17 Etzo Stuitje JO17@vvzuidhorn.nl 0594-503222 

Coördinator JO15 Gert Oostenbrug JO15@vvzuidhorn.nl  

Coördinator JO13 Dirk Jan Vellinga JO13@vvzuidhorn.nl 06-27043278 

Coördinator JO11 Andreas Dallinga JO11@vvzuidhorn.nl 06-53251009 

Coördinator JO9 Dennis van Raffe JO9@vvzuidhorn.nl 06-52433799 

Meidenvoetbal Anneke van Loon meidenvoetbal@vvzuidhorn.nl 0594-529122 

Kaboutervoetbal Etzo Stuitje kaboutervoetbal@vvzuidhorn.nl 0594-503222 

 

Technische commissie (jeugd) 

Indeling en interne scouting Rinze Reiding tc-jeugd@vvzuidhorn.nl 06-53368172 

Indeling en interne scouting Simon Koster tc-jeugd@vvzuidhorn.nl 06-11028524 

Trainers O19, O17, O15, O13 Gooitzen Sikkema jeugdtrainers@vvzuidhorn.nl 06-25346573 

Trainers O11, O9, O7 Tjibbe Jan Werksma jeugdtrainers@vvzuidhorn.nl 06-17795522 

Voetbalschool, VTON, KNVB Tjibbe Jan Werksma jeugdtrainers@vvzuidhorn.nl 06-17795522 

 

Kleding en materialen 

Kleding en materialen Erik Kapma kleding@vvzuidhorn.nl 0594-507652 

Kleding en materialen Hans Tuk kleding@vvzuidhorn.nl 06-50884388 

 

http://www.vvzuidhorn.nl/Data/Zuidhorn/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/vv_Zuidhorn_Contactgegevens_en_Organisatie_2015-2016.pdf
http://www.vvzuidhorn.nl/
file:///C:/Users/Hans/Documents/Hans/Voetbal/Wegwijs/voorzitter.jeugd@vvzuidhorn.nl
mailto:wedstrijdsecretaris@vvzuidhorn.nl
mailto:JO19@vvzuidhorn.nl
mailto:JO17@vvzuidhorn.nl
mailto:JO15@vvzuidhorn.nl
mailto:JO13@vvzuidhorn.nl
mailto:JO11@vvzuidhorn.nl
mailto:JO9@vvzuidhorn.nl
mailto:meidenvoetbal@vvzuidhorn.nl
mailto:kaboutervoetbal@vvzuidhorn.nl
mailto:tc-jeugd@vvzuidhorn.nl
mailto:tc-jeugd@vvzuidhorn.nl
file:///C:/Users/Hans/Documents/Hans/Voetbal/Wegwijs/jeugdtrainers@vvzuidhorn.nl
mailto:jeugdtrainers@vvzuidhorn.nl
mailto:jeugdtrainers@vvzuidhorn.nl
file:///C:/Users/Hans/Documents/Hans/Voetbal/Wegwijs/kleding@vvzuidhorn.nl
file:///C:/Users/Hans/Documents/Hans/Voetbal/Wegwijs/kleding@vvzuidhorn.nl
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PLATTEGROND SPORTCOMPLEX VV ZUIDHORN 

 
De velden en kleedkamers van onze vereniging liggen aan het Johan Smitpark in Zuidhorn. We beschikken op 
dit moment over vier volledige velden, waarvan twee kunstgrasvelden (velden 2 en 4). Daarnaast is er een 

zogenaamd half veld (veld 5); een trainings- en wedstrijdveld voor pupillenteams (7-tallen). 
 
Aan de buitenzijde van de sporthal vind je tien kleedkamers, een materiaalhok met AED apparaat, en een 

massageruimte. Aan de rechter voorzijde vind je onze bestuurskamer en het ‘eigen home’, een multifunctionele 
ruimte die ook door teams gebruikt kan worden. 
 

vv Zuidhorn maakt gebruik van de horecavoorzieningen in de aangrenzende sporthal Quick Silver S. Het 
sportcomplex van vv Zuidhorn is te bereiken via de Sportlaan. 
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1. START VAN HET SEIZOEN 

Hier vind je informatie over praktische zaken die van belang zijn, om goed beslagen ten ijs te komen aan de 
start van het voetbalseizoen. 
 

1.1 Familiedag 
vv Zuidhorn start het nieuwe seizoen met een familiedag. We praten bij, er is een activiteitenprogramma voor 
alle jeugd- en seniorenteams en we organiseren een feestelijk avondprogramma. Op de familiedag verwachten 

we alle teams op het sportcomplex. Die dag worden ook de teamoutfits en de andere materialen uitgegeven. 
 
1.2 Kickoff voor jeugdleiders 

Tweemaal per jaar vindt een startbijeenkomst plaats voor ons jeugdkader. In september is er de kickoff van de 

najaarscompetitie en in februari van de voorjaarscompetitie. Leiders, trainers, coördinatoren en andere 

jeugdkaderleden worden met een presentatie door de voorzitter van de Jeugdcommissie en de 

wedstrijdsecretaris bijgepraat over club- en competitiezaken. 

 

1.3 Uitgifte en inname teamkleding en materialen 
Aan het begin van het seizoen ontvangt elke leider teamkleding en materialen. De beschikbaarheid van de 
outfits wordt doorgegeven via de jeugdcoördinatoren. Na afloop van het seizoen ontvangen de leiders een 

uitnodiging om de materialen weer in te leveren.  
 

De leider ziet er op toe dat kleding en materialen zorgvuldig worden gebruikt. Zie hiervoor de bijlagen of de 
website (menu item Documenten en Foto’s -> Downloads). Bij vragen over kleding of materialen kun je 
contact opnemen met de kledingcommissie, zie contactgegevens op pagina 5. 

 
 Teamkleding 

Elke speler/speelster krijgt dit seizoen kosteloos de beschikking over een voetbaltenue, dat bestaat uit een 

shirtje en een broekje. Voetbalkousen met clublogo dienen net als scheenbeschermers door elke 
speler/speelster apart te worden aangeschaft. Voor de keeper(s) wordt een keepertenue uitgegeven inclusief 
voetbalkousen. Per team wordt per seizoen 1 paar keeperhandschoenen kosteloos ter beschikking gesteld. 

Teamkleding wordt uitgegeven in een teamtas en dient daarin verzameld te blijven. 
 

 Materialen 

Elk team krijgt ook de beschikking over: een aanvoerdersband, een waterzak met spons en bidon, een net met 
drie of vier ballen. De ballen kunnen voor de wedstrijden worden gebruikt om in te spelen. Het is ook handig 
de ballen tijdens de wedstrijd bij de hand te hebben, als de wedstrijdbal in de bosjes raakt en niet snel 

gevonden kan worden. Oppompen van de ballen kan in het materiaalhok. Gemiddelde druk 0,65 bar. 
 

1.4 EHBO en AED 
In de bestuurskamer zijn EHBO koffers aanwezig. De bestuurskamerdienst (zie 2.4) is op de hoogte en kan 
helpen als dat nodig is. Bij verbruik van EHBO materialen dit even doorgeven, zodat kan worden aangevuld. 

 
In het materiaalhok, links naast kleedkamer 10 en met een AED sticker op de buitendeur, is een AED apparaat 
aanwezig. Op wedstrijddagen moet deze ruimte ALTIJD open zijn. Laat het materiaalhok daarom zelf ook open 

als je het op een wedstrijddag gebruikt. 
 
De vereniging beschikt over gecertificeerde BLS/AED hulpverleners, die kunnen reanimeren en het AED 

apparaat kunnen bedienen. vv Zuidhorn leidt jaarlijks nieuwe hulpverleners op. Lijst in de bestuurskamer. 
 
 

1.5 Categorieën, leeftijdsaanduidingen, indelingen en competitie 
 
1.5.1 Categorieën in veldvoetbal 

De KNVB kent in het veldvoetbal een A- en een B-categorie. Je komt deze bijvoorbeeld tegen in de 
‘speeldagenkalender’ en in andere officiële documenten. Voor het seizoen 2016-2017 is de verdeling als volgt: 
 

 

http://www.vvzuidhorn.nl/194/downloads/
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Categorie A 

- Mannen veldvoetbal standaard Tweede Divisie tot en met de vijfde klasse 
- Mannen veldvoetbal reserve Hoofdklasse tot en met de reserve derde klasse 
- Vrouwen veldvoetbal Eredivisie vrouwen tot en met derde klasse 

- JO19, JO17, JO15 junioren Eredivisie tot en met de eerste klasse 
- JO13 pupillen eerste divisie tot en met Hoofdklasse 
 

 
Categorie B 
- De teams die spelen in de overige klassen, inclusief alle meisjes junioren/pupillen die uitkomen in de 

meisjescompetitie. 
 
 

1.5.2 Leeftijdsaanduidingen 
Per 1 juli 2016 worden de aanduidingen A- tot en met C-junioren en D- tot en met F-pupillen vervangen door 

de internationaal gebruikelijke aanduidingen. 
 
 

KNVB leeftijdsaanduidingen jeugdcompetities 

Oud Per 1 juli 2016 Geboortejaren dit seizoen 

A-junioren JO19 1998 en 1999 

MA-junioren MO19 1998 en 1999 

B-junioren JO17 2000 en 2001 

MB-junioren MO17 2000 en 2001 

C-junioren JO15 2002 en 2003 

MC-junioren MO15 2002 en 2003 

D-pupillen JO13 2004 en 2005 

MD-pupillen MO13 2004 en 2005 

E-pupillen JO11 2006 en 2007 

ME-pupillen MO11 2006 en 2007 

F-pupillen JO9 2008 en 2009 

F-minipupillen JO7 2010 en 2011 

De vv Zuidhorn F-minipupillen zijn ingedeeld als FairPlay teams in de JO9 competitie. 

 
 

De letter J in de aanduiding JO staat overigens voor Jeugd, niet voor Jongens. Deze aanduiding wordt gebruikt 
voor jeugdcompetities met gemengde teams. Als het gaat om meidencompetities (alleen meiden) wordt de 
aanduiding MO gebruikt. 

 
In dit handboek hanteren we steeds de aanduidingen O19, O17, O15, O13, O11, O9 en O7 tenzij het specifieke 

informatie voor JO- of MO-teams betreft. Alleen dan gebruiken we JO of MO. 
 
 

1.5.3 Indelingen en competitie 
Afhankelijk van de leeftijdscategorie en de klasse waarin een team is ingedeeld spelen teams een volledige 
competitie, of een najaarsreeks en een voorjaarsreeks. Bij een volledige competitie worden de wedstrijden 

geprogrammeerd voor het hele seizoen (september tot en met mei) en treft het team alle tegenstanders 
eenmaal uit en eenmaal thuis. 
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Bij de reeksen spelen de teams in het najaar meestal een halve competitie, dat wil zeggen dat ze tegen elke 

tegenstander thuis of uit spelen. Veelal zitten er tussen 10 en 12 teams in een poule. Bij kleinere poules, met 5 

of 6 teams, wordt er wel een volledige competitie gespeeld (thuis en uit tegen elke tegenstander). In de 

winterstop worden veel poules door de KNVB opnieuw ingedeeld. Dit gebeurt op grond van de resultaten. 

 

Op onze website bij het menu item Wedstrijdzaken -> Programma  worden alle wedstrijden van de komende 

twee speelrondes vermeld. Op jouw teampagina kun je het volledige speelprogramma van een reeks bekijken. 

Verder kun je www.voetbal.nl raadplegen voor competitie-indeling, speelschema, uitslagen en standen. 

 

 

1.6 Taakschema’s en toegang teampagina website 

Het is bij onze vereniging gebruikelijk dat alle ouders of verzorgers teamtaken vervullen. Onder teamtaken 

verstaan we onder andere: 

 

- vervoeren van spelers naar en van wedstrijden 

- ophalen van ranja of thee in de rust 

- wassen van de teamkleding 

- vlaggen bij uit- en thuiswedstrijden (elftallen) 

 

De leiders maken aan het begin van het seizoen een taakschema waarin per wedstrijd staat wie waarvoor 

verantwoordelijk is. Als het team geen vaste aanvoerder of keeper heeft, rouleren deze taken en worden deze 

ook in het taakschema aangegeven. Het schema kan door de leiders op de website geplaatst worden. Een 

account hiervoor kan via de site worden aangevraagd: Sitemap en Inloggen -> Aanvraag teambeheer. 

 

 

1.7 Informatie voor ouders en verzorgers 

vv Zuidhorn heeft een handout voor ouders en verzorgers opgesteld, met belangrijke informatie over de 

vereniging, de trainingen en de wedstrijden. De handout vind je als bijlage bij dit boekje, en op de website via 

Documenten en Foto’s -> Downloads. Voor aanvang van het voetbalseizoen brengen we ouders en verzorgers 

-meestal via de leiders- op de hoogte van deze brochure. Zij kunnen zonodig worden aangesproken op de 

inhoud. 

 

 

1.8 Coördinatoren, informatie aan leiders 

De leeftijdsgroepen, de meidenafdeling en het kaboutervoetbal hebben binnen vv Zuidhorn elk een 

coördinator. De coördinator is voor de leiders het eerste aanspreekpunt voor alle zaken en maakt deel uit van 

de Jeugdcommissie. De contactgegevens kun je vinden in het overzicht op pagina 5, of op de website via het 

menu item Contact -> Wie is Wie.  

 

 

  

http://www.vvzuidhorn.nl/116/programma/
http://www.voetbal.nl/
http://www.vvzuidhorn.nl/692/aanvraag-teambeheer/
http://www.vvzuidhorn.nl/194/downloads/
http://www.vvzuidhorn.nl/Data/Zuidhorn/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/vv_Zuidhorn_Contactgegevens_en_Organisatie_2015-2016.pdf
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2. DE WEDSTRIJDEN 

In dit hoofdstuk vind je informatie over zaken die je tegenkomt rondom de wedstrijden. Wil je informatie over 
een onderwerp en vind je die niet in dit boekje, neem dan contact op met jouw coördinator.  
 

 
2.1 Voorbereidingen 
 

2.1.1 Website, clubbapp en wijzigingen 
Op onze website www.vvzuidhorn.nl staat altijd het actuele wedstrijdprogramma voor de komende twee 
speelrondes. Je vindt het onder Wedstrijdzaken -> Programma. vv Zuidhorn heeft ook een clubapp voor 

Android en iOS, waarin je nieuws, afgelastingen, uitslagen en programma kunt bekijken. In de store zoek je de 
Voetbalassist clubapp en na downloaden kies je als club eenmalig voor ‘Zuidhorn’. 
 

Op jouw teampagina op de website vind je wedstrijdinformatie voor de gehele competitie. Deze informatie is 
officieel en wijzigingen worden automatisch verwerkt. Een van de teams kan bijvoorbeeld vragen de 

speeldatum of het aanvangstijdstip aan te passen. Via de KNVB wordt deze wijziging doorgevoerd. 
 
Als je als leider iets wilt wijzigen, neem dan eerst contact op met de wedstrijdsecretaris over de mogelijkheden. 

Jouw verzoek wordt ook afgestemd met de tegenstander. Na akkoord zijn de wijzigingen officieel en kan de 
KNVB worden geïnformeerd. Word je direct door de (leider van de) tegenstander benaderd over een wijziging, 
overleg dan eerst even met onze wedstrijdsecretaris. 

 
2.1.2 Mailing en groepsapp 

Het is erg praktisch om een mail- en/of appgroep te maken voor de communicatie met ouders en/of spelers. 

Neem daarin ook de trainers mee zodat zij op de hoogte zijn. Informeer voor elke wedstrijd tijdig (bijvoorbeeld 
donderdag) over de aanvangstijd, de verzamel- en vertrektijd en het taakschema: rijden, wassen, aanvoerder, 
ranja/thee halen, vlaggen.  

 
2.1.3 Afgelastingen 

Onze wedstrijdsecretaris beslist over de afgelasting van individuele wedstrijden. Afgelastingen worden direct 

via de website gecommuniceerd. Op de homepage vind je deze informatie rechts, in de infobalk. Je kunt ook 
naar Wedstrijdzaken -> Afgelastingen gaan. Daar kun je ook een mailalert aanmaken om afgelastingen van 

door jou gekozen teams te ontvangen. 
 
Als er sprake is van een algehele of gedeeltelijke afgelasting van het wedstrijdprogramma door de KNVB, 

maakt de voetbalbond dit uiterlijk vrijdagmiddag 16h00 bekend op haar website. 
 

2.1.4 Verzamelen, vertrekken, verantwoordelijkheid 

De leiders geven aan hoe laat en waar de spelers voor een uit- of thuiswedstrijd worden verwacht. Bij een 
thuiswedstrijd wordt normaal gesproken een half uur voor aanvang bij de club verzameld, voor oudere jeugd is 
dit meestal wat langer van tevoren. Bij een uitwedstrijd wordt vanzelfsprekend nog wat langer van tevoren 

verzameld vanwege de reistijd. Vermeld in je communicatie rondom een uitwedstrijd of het gaat om de 
vertrektijd of de verzameltijd. 
 

De vereniging kan (voetbalgerelateerde) verantwoordelijkheid voor spelers/speelsters bij wedstrijden en 
trainingen dragen. Bij een uitwedstrijd is dit vanaf het moment van vertrek tot het moment van terugkomst 
aan de Sportlaan. Bij thuiswedstrijden is dat vanaf het moment van verzamelen tot en met het douchen. Bij 

trainingen geldt deze verantwoordelijk tussen het vastgestelde begin- en eindtijdstip. 
 

2.1.5 Lenen van spelers 

Het kan gebeuren dat een team te weinig spelers heeft voor de wedstrijd. Je kunt dan een beroep doen op 
spelers uit een ander team. Het lenen van spelers gebeurt altijd in/na overleg met de leiders van het team 

waarvan je de speler(s) wilt lenen, ook al lijkt het soms de kortste klap om direct contact te zoeken met de 
speler of ouder. 
 

 

http://www.vvzuidhorn.nl/
http://www.vvzuidhorn.nl/116/programma/
http://www.vvzuidhorn.nl/57/afgelastingen/
http://www.knvb.nl/kennis/wedstrijdzaken/spelregels/afgelastingen
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2.1.6 Spelerspassen 

In het jeugdvoetbal is een spelerspas verplicht voor alle KNVB-leden van 11 jaar en ouder, die in de 
categorieën O19 t/m O13 willen deelnemen aan wedstrijden. Leden van vv Zuidhorn worden aangemeld als 

KNVB-lid. Geen pas betekent niet spelen. Per team wordt een mapje met spelerspassen uitgegeven. Voor een 
spelerspas is een pasfoto nodig, die tijdig aan de spelers wordt gevraagd door onze Ledenadministratie. 
 

 
2.1.7 Spelsystemen 

In het jeugdvoetbal wordt gespeeld met 7-tallen of 11-tallen. Bij de O11- en de O9-pupillen wordt altijd met 

een 7-tal gespeeld op een half speelveld. In de O19-, de O17- en de JO15-categorie wordt altijd met een 11-tal 
gespeeld. Voor andere categorieën (JO13, MO13 en MO15) zijn soms beide opties mogelijk. 
 

De spelsystemen van zowel de 7-tallen als de 11-tallen zijn vastgesteld in het technisch jeugdplan, dat op de 
website beschikbaar is via Documenten en Foto’s -> Downloads. 
 

Bij de O11- en O9-teams proberen we zoveel mogelijk te spelen met acht spelers (zeven veldspelers en de 
keeper), zodat er minder spelers wissel hoeven te staan en er meer speeltijd voor elke speler is. Voor de 
wedstrijd stemmen de leiders van beide teams af, of er met zeven of acht spelers wordt gespeeld. Zeven 

spelers (inclusief de keeper) is overigens het officiële aantal. 
 

Het spelen met zeven veldspelers is beter voor de veldbezetting en sluit beter aan bij het speelsysteem dat bij 
de elftallen wordt gehanteerd. Dit heeft daarom de voorkeur. We bespreken het spelsysteem voor beide opties. 
 

 
 Spelsysteem bij 7 tegen 7  

Met zeven spelers wordt bij voorkeur het 1+3+3 systeem gespeeld, zie figuur 1. Er is geen centrale 

middenvelder. Die positie wordt opgevuld door de spits, die iets teruggetrokken speelt. We spelen met een 
linksbuiten en een rechtsbuiten, dit sluit ook goed aan bij de speelwijze in de elftallen waardoor spelers zich 
gemakkelijker kunnen doorontwikkelen als ze op een volledig veld gaan spelen. 

 
 

 Spelsysteem bij 8 tegen 8 

Met acht spelers wordt bij voorkeur het 1+3+4 systeem gespeeld, zie figuur 2. Er is een aparte centrale 
middenvelder en een aparte centrale spits. Deze twee rollen komen bij 7 tegen 7 beide voor rekening van de 
spits. In het systeem met 8 tegen 8 kan gemakkelijker en prettiger worden gespeeld. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

     
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Figuur 1 – Spelsysteem 7 tegen 7 
 

 
 
 
 

Figuur 2 – Spelsysteem 8 tegen 8 
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http://www.vvzuidhorn.nl/194/downloads/
http://pupillen.voetbal.nl/article/669/voetballen-doe-je-zo-alle-11-posities
http://pupillen.voetbal.nl/article/669/voetballen-doe-je-zo-alle-11-posities


 

 Spelsysteem bij 11 tegen 11 

Bij elftallen heeft spelen in het 1+4+3+3 systeem (oftewel 4-4-3) de voorkeur van de technische 
commissie. Er kan in dit systeem worden gekozen om te spelen met ‘de punt naar voren’ of met ‘de punt naar 
achteren’. Deze ‘punt’ betreft de formatie van het middenveld.  

 
Als met ‘de punt naar voren’ wordt gespeeld (PNV) is er één aanvallende middenvelder, zie figuur 3. Dit is de 
zgn. nummer 10. Wordt met ‘de punt naar achteren’ gespeeld (PNA) dan zijn er twee aanvallende 

middenvelders, zie figuur 4. Voor welke variant wordt gekozen hangt af van de samenstelling van het team en 
is ter beoordeling van trainers en leiders. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figuur 3 – Middenveld punt naar voren 
 

Figuur 4 – Middenveld punt naar achteren

 

 
2.1.8 Wisselbeleid 

Bij de jongste pupillen, dit zijn de O11- en O9-teams, wordt tijdens de wedstrijd doorgewisseld volgens het 

principe van eerlijke verdeling van speeltijd.  
 
Bij de O15- en O13-teams wordt zodanig gewisseld, dat spelers over het seizoen bekeken ongeveer evenveel 

speeltijd krijgen. Het wisselen kan bij deze teams tijdens een wedstrijd afhankelijk zijn van meerdere zaken, 
zoals geschiktheid van spelers voor bepaalde posities.  
 

Bij de selectieteams in de O19- en O17-categorie kunnen trainers en leiders er per wedstrijd voor kiezen om 
het sterkste team op te stellen. Dit kan betekenen dat niet alle spelers elke wedstrijd worden opgesteld. Per 
saldo is het natuurlijk de bedoeling om alle spelers voldoende speelgelegenheid te bieden. 

 
Bij de categorie A-teams van de O19-, O17- en O15-junioren geldt, dat er maximaal vijf maal gewisseld mag 
worden. Voor de overige elftallen mogen er maximaal vijf wisselspelers zijn, echter er mag wel doorgewisseld 

worden. 
 
 

2.1.9 Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) 
Alle categorieën veldvoetbal maken gebruik van het Digitale Wedstrijdformulier. Als leider heb je de taak om 

het wedstrijdformulier in te vullen en je kunt dat thuis voorbereiden. Heb je een speler van een ander team 
geleend, voeg die dan toe aan het DWF. Vul ook de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechter 
(grensrechter) in als die bekend zijn. 
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Bij categorie B-wedstrijden is het niet verplicht om de assistent-scheidsrechter in te vullen, bijvoorbeeld als een 

ouder vlagt die geen lid is van de KNVB. Bij categorie A-wedstrijden moet dit wel worden ingevuld. Zorg ervoor 
dat DWF en pasjes op tijd klaar zijn voor controle door de scheidsrechter (circa een half uur voor de wedstrijd). 
 

De scheidsrechter controleert de spelerspassen met de spelerslijst op het DWF. Voor de visuele controle van de 
spelerspassen op het veld of in de kleedkamer kan de scheidsrechter vragen naar een uitdraai van het DWF. 
Vergeet dus niet om de spelerspassen mee te nemen bij een uitwedstrijd. Geen spelerspas(sen) = niet spelen. 

Na de wedstrijd vult de scheidsrechter de uitslag in en handelt het formulier af, in aanwezigheid van de 
aanvoerder of leider van beide teams. 
 

 
2.1.10 Verkorte procedure DWF voor O11- en O9-teams 

In de bestuurskamer van vv Zuidhorn is Sportlink op wedstrijddagen beschikbaar op laptops. Degene die 

bestuurskamerdienst heeft kan je altijd helpen met het invullen van het DWF. 
 

Voor de O11- en O9-pupillenteams volstaat het doorgeven van de uitslag via de KNVB Sportlink Clubapplicatie 
of door een appje te sturen naar de wedstrijdsecretaris (Jan Jansma, 0610700547). Doe dit wel zo snel 
mogelijk na afloop van de wedstrijd. 

 
 
2.2 Over coachen 

 
2.2.1 Positief coachen van jeugdteams 

Uit de praktijk en allerlei onderzoek komt naar voren: kinderen die plezier hebben, trainen en presteren beter 

en blijven langer aan sport doen! Positief coachen zorgt ervoor dat spelers en het team zich blijven 
ontwikkelen, los van of er gewonnen of verloren wordt.  
 

In de beleving van jeugdsporters en van vv Zuidhorn is een goede coach iemand die werkt vanuit een 
duidelijke visie, iemand die (zelf)vertrouwen uitstraalt, gevarieerd kan leiden, trainen en entertainen en die 
spelers verantwoordelijkheid en ruimte geeft. 

 
De coach bouwt een vertrouwensrelatie op met spelers en ouders en haalt graag het beste uit zichzelf, de 

individuele spelers en het team. Presteren met plezier is belangrijker dan winnen. Hij of zij is vaardig in 
communiceren, geeft opbouwende aanwijzingen en leert jeugdspelers elkaar op een positieve wijze coachen, 
samen te werken en successen en tegenslagen met elkaar te verwerken. De coach is dienstbaar aan de sporter 

en het team. 
 
Als vereniging helpen we al onze jeugdspelers zich te ontwikkelen, door met woord en daad waardering te 

laten blijken en door actief voor vragen en meningen open te staan. We willen onze jongens en meiden leren 
niet bang te zijn om fouten te maken en we stimuleren ze om initiatief te nemen. We hopen dat ze bij onze 
vereniging ervaren dat ze elke training of wedstrijd een beetje beter worden, als ze zich daarvoor inzetten. 

 
Het coachen van de spelers is echt een taak van leiders en trainers. Zij zorgen ook voor de teamopstelling, de 
speelwijze, de aanwijzingen en zij bepalen wie gewisseld wordt. Kort en goed past daar ook bij: 

 
- schenk aandacht aan alle spelers van je team 
- verplaats je zo goed mogelijk in de belevingswereld van de leeftijdsgroep 

- geef positieve aanwijzingen en complimenteer spelers voor hun inzet 
- corrigeer waar nodig ruw spel, onsportiviteit en storend gedrag 
- houd goed contact met ouders en verzorgers over je werkwijze en de ontwikkeling van spelers 

- geef het goede voorbeeld en toon respect voor je eigen team, de tegenpartij en de wedstrijdleiding 
 

 
Enthousiaste, betrokken ouders en verzorgers zijn onmisbaar voor onze vereniging. Aanmoedigen vanaf de 
zijlijn door ouders vinden we prima: ‘goed gedaan’, ‘mooi gespeeld’ en ‘lekker gelopen’ horen we graag. 

Schreeuwen en foeteren op spelers, begeleiders of officials accepteren we natuurlijk niet.  



 
 

vv Zuidhorn – Wegwijs voor onze Jeugdleiders 2016-2017 – Versie 19092016 Pagina 14 van 25 

We hebben een handout waarin we belangrijke info voor ouders en verzorgers hebben samengevat. Daarin 

maken we als vereniging helder wat we verwachten en we ondersteunen zo ook onze leiders en trainers. De 
handout wordt aan alle ouders uitgegeven en is beschikbaar via de site: Documenten en Foto’s -> Downloads. 
 

 
2.2.2 Winnen is niet altijd belangrijk, wel altijd mooi meegenomen 

Spelplezier wordt soms opgehangen aan het winnen van wedstrijden. Uiteraard is elke week ‘klop’ krijgen ook 

niet de bedoeling, want dat kan het zelfvertrouwen negatief beïnvloeden.  
 
We streven er naar de teams uitdagend en kansrijk in te delen in de competitie. Onze voorstellen worden niet 

altijd gehonoreerd. Wanneer zich tijdens het seizoen schrijnende gevallen voordoen grijpen we als vereniging 
wel in. Voor de jeugdteams die een aparte voorjaars- en najaarscompetitie spelen bestaat de mogelijkheid om 
tijdens de winterstop opnieuw in te delen, waarbij de KNVB rekening houdt met de laatste resultaten. 

 
Elke trainer, leider of coach kan zich, onbedoeld en in het heetst van de strijd, wel eens laten meeslepen in zijn 

of haar emotie. Het gevolg kan zijn dat het overzicht en de objectiviteit even uit beeld raken en de trainer, 
leider of coach het spel niet meer juist kan lezen of niet meer in het belang van spelers en team kan handelen. 
Deze valkuil is ook een uitdaging. 

 
We zien natuurlijk graag de positieve focus op plezier, samenspel, teamspirit en inzet; dat is voor ons als 
sportvereniging de echte winst. Soms is de tegenstander gewoon beter, of heeft een team veel pech of geluk. 

Het is mooi als leiders juist dat op een positieve manier op spelers weten over te brengen.  
 
 

2.2.3 Coaching: handelingstaal en containerbegrippen 
‘Een stapje harder’, ‘we zijn niet fel genoeg’, ‘druk zetten’, ‘zijn we wakker’, ‘het is geen theekransje, dit is 
voetbal’ enzovoort. Algemene teksten en ook containerbegrippen, die voetbalinhoudelijk niets zeggen en 

waarvan de spelers niet in the winning mood zullen raken. 
 
Zowel bij de individuele spelers als in het team moet het gevoel ontstaan dat de coach de verrichtingen altijd 

positief ‘leest’ en in oplossingen denkt die ook in begrijpelijke taal worden overgebracht.  
 

Wij adviseren daarom om zoveel mogelijk begrijpelijke voetbaltaal te hanteren, die vooral past bij de leeftijd, 
die oplossingsgericht is en bedoeld is voor het individu en voor het hele team. 
 

 
2.3 Spelregels en arbitrage 

 

2.3.1 Scheidsrechters 
Onze vereniging beschikt over goed opgeleide en enthousiaste jeugdscheidsrechters. Het ‘regelen’ van een 
scheidsrechter bij de thuiswedstrijden van de jeugdteams, is bij vv Zuidhorn een taak voor de leider. Je kunt 

ook een ouder voor deze taak (het ‘regelen’) verantwoordelijk maken. Voor wedstrijden in de A-categorie (zie 
1.5.1) stelt de KNVB een scheidsrechter aan. Indien de KNVB geen scheidsrechter aanstelt is de vereniging 
verplicht te zorgen dat een lid van de KNVB als scheidsrechter optreedt. 

 
Op de website bij Wedstrijdzaken->Scheidsrechters vind je veel info over arbitrage en natuurlijk een 
scheidsrechterslijst. In dit overzicht staat ook of de scheidsrechter zeventallen en/of elftallen kan fluiten.  

 
De scheidsrechters zijn veelgevraagd en spelen vaak zelf ook in een team, of zijn leider. Ze zijn daarom niet 
altijd inzetbaar. Het is verstandig om tijdig een scheidsrechter voor jouw wedstrijden te zoeken. Lukt het een 

keer niet om een scheidsrechter te vinden, dan kan voor de zeventallen wellicht een beroep worden gedaan op 
een capabale ouder om te fluiten, of neemt een van de leiders deze rol op zich. We zien daarbij graag dat de 

scheidsrechter in sportkleding (met duidelijke onderscheidende kleuren) de wedstrijd begeleidt. 
 
Het is -ook vanwege de soms jonge leeftijd van de scheidsrechter-  belangrijk dat leiders en ouders de 

scheidsrechter onvoorwaardelijk steunen in zijn of haar beslissingen, en daarmee het goede voorbeeld geven. 

http://www.vvzuidhorn.nl/194/downloads/
http://www.vvzuidhorn.nl/229/scheidsrechters/
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We verwachten van leiders een positieve rol in het oplossen van zaken die zich rondom de wedstrijd afspelen. 

Respect voor elkaar, voor de scheidsrechter, de tegenstander, de leiders, de teamgenoten en de ouders vinden 
we erg belangrijk. Voor vv Zuidhorn zijn sportiviteit en respect kernwaarden. 
 

Als de scheidsrechter behoefte heeft aan ondersteuning voor, tijdens of na de wedstrijd, kan de 
wedstrijdsecretaris voor geraadpleegd worden. Hij zorgt ervoor dat de vraag op de juiste plek terecht komt. 
 

Sommige jeugdscheidsrechters voetballen op zaterdag zelf ook. Het kan daardoor zijn dat zij meteen na het 
laatste fluitsignaal moeten vertrekken met hun team. We verwachten dat de leider van het vv Zuidhorn team 
na overleg met scheidsrechter en tegenpartij het invullen van het Digitale Wedstrijd Formulier zonodig kan 

afronden. Voor zover na de wedstrijd nog strafschoppen worden genomen, rekenen we erop dat de leider van 
het thuisteam dit bij afwezigheid van de scheidsrechter begeleidt en dat de scheidsrechter de leider hierover 
vooraf heeft ingelicht. 

 

2.3.2 Grensrechters (assistent-scheidsrechters) 

Voor jeugdwedstrijden die op een heel veld gespeeld worden zijn ook grensrechters nodig. Dit is het geval 
vanaf de O13-pupillen (elftallen). Tenzij de KNVB assistent-scheidsrechters voor een wedstrijd heeft 
aangesteld, is iedere vereniging verplicht te zorgen dat bij de door haar jeugdteams te spelen wedstrijden 

(vanaf O13) een lid van de KNVB als assistent-scheidsrechter optreedt. 
 
Het is een taak van de leider om te zorgen dat er een grensrechter namens jouw team is. Vaak fungeert een 

ouder als grensrechter maar ook een bekwame broer/zus/zoon/dochter kan die rol prima vervullen, net als een 
reserve speler bij de oudere jeugd. Er zijn leeftijdsbepalingen voor de assistent-scheidsrechter: 
 

- bij de JO19-junioren en de meidenjunioren 16-19 jaar is de grensrechter minimaal 16 jaar oud 
- bij de JO17-, de JO15-junioren en meidenjunioren 13-16 jaar is de grensrechter minimaal 14 jaar oud 
- bij de JO13-elftallen is de assistent-scheidsrechter minimaal 14 jaar oud 

 
 
Rol - De grensrechters werken samen met de scheidsrechter en leiden de wedstrijd in goede banen. De 

scheidsrechter spreekt met hen af op welke spelsituaties tijdens de wedstrijd wordt gelet. Meestal zijn dit 
buitenspelsituaties, bal over achterlijn, doellijn en zijlijn. 

 
Veldpositie - Aan elke lang zijde van het speelveld bevindt zich een assistent scheidsrechter. Hij of zij 
‘beloopt’ de helft van het veld: vanaf de middellijn tot de achterlijn. De assistent staat altijd aan de kant van 

het veld waar de linksback (linker vleugelverdediger) van zijn eigen team opgesteld staat. 
 
Belangrijke regel - De buitenspelregel is voor (assistent) scheidsrechters een erg belangrijke regel. De 

assistent let op eventuele buitenspelsituaties waarin aanvallers van de tegenpartij zich bevinden. 
 
Natuurlijk worden ook onze grensrechters over de regel en de uitleg ervan goed geïnstrueerd. Voor de 

beeldvorming alvast wat algemene informatie over de buitenspelregel. 
 
 

 Wanneer staat een speler buitenspel 
De speler staat in buitenspelpositie als hij/zij dichter bij de doellijn van de tegenpartij is dan de bal en de 
voorlaatste tegenstander. 

 
Wat eenvoudiger uitgelegd: als je als aanvaller wilt scoren, moet je op het moment dat je de bal van een 

medespeler krijgt, zorgen dat er minstens twee spelers van de verdedigende partij (meestal is dat de keeper 
plus een andere verdediger) tussen jou en het doel staan. 

 

Bij het bepalen van de buitenspelpositie kijkt de (assistent)scheidsrechter of het hoofd, lichaam of voeten 
dichter bij de doellijn staan dan de bal en de voorlaatste tegenstander. De armen tellen niet mee bij het 
bepalen van buitenspel. 
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De speler staat niet in een buitenspelpositie als deze op de eigen speelhelft staat, gelijk staat met de 

voorlaatste tegenstander of gelijk staat met de laatste twee tegenstanders. 
 
 

 Wanneer is buitenspel strafbaar 
In buitenspelpositie staan is geen overtreding. Het is pas een overtreding als de speler in buitenspelpositie de 
bal krijgt aangespeeld van een teamgenoot en de speler op dat moment actief aan het spel deelneemt. Pas 

dan fluit de scheidsrechter voor een overtreding. De speler is actief betrokken als deze ingrijpt in het spel, een 
tegenstander beïnvloedt bij zijn spel of voordeel haalt uit de buitenspelpositie. 
 

Om een buitenspelpositie te kunnen vaststellen is het van belang, dat de grensrechter altijd op één lijn staat 
met de voorlaatste verdediger (de doelman is in bijna alle gevallen de laatste verdediger!). Vlag ook alleen als 
het strafbaar buitenspel is. 

 

De speler staat niet strafbaar buitenspel als hij/zij de bal rechtstreeks krijgt via een doelschop, een inworp, een 

hoekschop of een scheidsrechtersbal. 
 

Tenslotte. De grensrechter is geen coach. Het is niet de bedoeling dat de hij of zij aanwijzingen geeft aan of 

roept naar de spelers. Het gaat om het assisteren van de scheidsrechter. 

 

 

2.3.3 Wedstrijdduur, aantal spelers, rust, wissels en wedstrijdballen 

 

Categorie Spelers Duur Rust 
Wissels (zie ook 
invallersbepaling) 

Balmaat en 
gewicht 

O19 11 x 11 2x 45 minuten 15 minuten 
A categorie: 5 
B categorie: 5 + doorwisselen 

5: 370-450gram 

O17 11 x 11 2x 40 minuten 15 minuten 
A categorie: 5 
B categorie: 5 + doorwisselen 

5: 370-450gram 

O15 11 x 11 2x 35 minuten 15 minuten 
A categorie: 5 
B categorie: 5 + doorwisselen 

5: 320-370gram 
veelal blauw-wit 

O13 
11 x 11 
of 7 x 7 

2x 30 minuten 15 minuten 5 + doorwisselen 
5: 320-370gram 
veelal blauw-wit 

O11 
7 x 7 
of 9 x 9 

2x 25 minuten 
7,5 minuut  
op het veld 

5 + doorwisselen 
5: 290-320gram 
veelal rood-wit 

O9 
7 x 7 
of 4 x 4 

2x 20 minuten 
7,5 minuut  
op het veld 

5 + doorwisselen 
5: 290-320gram 
veelal rood-wit 

Minipupillen 4 x 4 
Afh. van 
organisatie 

 Onbeperkt 
5: 290-320gram 
veelal rood-wit 

 
 

2.3.4 Kaarten 

Het komt wel eens voor dat een speler een gele of rode kaart ontvangt tijdens de wedstrijd. Kaarten worden 
pas gegeven bij 11-tallen vanaf de O13-categorie. Bij 7-tallen heeft de scheidsrechter wel de mogelijkheid een 
speler 5 minuten uit het veld te sturen. 
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Als een kaart wordt gegeven, dienen op het wedstrijdformulier de juiste gegevens te worden ingevuld. De 

scheidsrechter doet dit samen met de leider(s). De vereniging van de speler die de kaart ontvangt is hiervoor 
een boete aan de KNVB verschuldigd. Bij vv Zuidhorn betaalt de speler deze boete aan de vereniging. 
 

Bij wedstrijden in de B-categorie (zie 1.5.1 en hierin zullen de meeste van onze jeugdwedstrijden vallen) wordt 
de speler een tijdstraf van 10 minuten gegeven in geval van een eerste gele kaart. Gedurende deze tijdstraf 
mag de speler niet worden vervangen. Deze gele kaart wordt niet op het wedstrijdformulier genoteerd. 

 
 

2.3.5 Aangepaste spelregels O13 (D-pupillen) 11-tallen  

Vanaf de O13-categorie (11-tallen) wordt er gespeeld op groot veld. Ook de buitenspelregel is dan van 

toepassing. Voor alle klassen O13-pupillen zijn er enkele aangepaste regels ten opzichte van oudere junioren- 

en van seniorenelftallen: 

 

- de doelschop wordt genomen vanaf de rand van het strafschopgebied 

- de hoekschop wordt genomen op het snijpunt van de doellijn en het zogenaamde 10,15-meterstreepje  

- de vrije schop verdedigende partij in eigen strafschopgebied vanaf rand eigen strafschopgebied 

- foutief genomen inworp mag opnieuw genomen worden 

 
 

2.3.6 Aangepaste spelregels voor O11-teams, O9-teams en O13-zeventallen 
Voor teams in deze categorieën gelden aangepaste spelregels. Het uitgangspunt is om de spelers zoveel 
mogelijk te laten voetballen. Alle afwijkende spelregels vind je in de Jeugdvoetbalwijzer van de KNVB, die ook 

bij de downloads op onze website staat. De belangrijkste zijn: 
 
- de buitenspelregel is niet van toepassing 

- alleen bij hoge uitzondering wordt een strafschop gegeven (op 8 meter) 
- er mag continu gewisseld worden 

- hoekschoppen worden genomen als ‘halve’ corners 
- de keeper mag de bal na een terugspeelbal in de handen nemen 
- na de wedstrijd worden voor het plezier van de spelers vaak nog strafschoppen genomen 

 
Als het halve veld waarop wordt gespeeld onderdeel is van een groot veld, mag zich niemand bevinden op de 
middellijn van dat grote veld, als er op het ‘andere’ halve veld ook wordt gespeeld. Je staat dan namelijk in het 

veld. 
 
 

2.3.7 Spelregelbewijs voor 2e jaars O17-junioren 
Met ingang van het seizoen 2014-2015 zijn tweedejaars O17-junioren verplicht het spelregelbewijs te halen. 
Voor het seizoen 2016-2017 betreft het dus alle junioren uit geboortejaar 2000.  

 
Het kennen van de spelregels maakt voetballers vertrouwd met de regels en geeft meer inzicht in (en begrip 
voor) de beslissingen van de scheidsrechter. De theorie voor het spelregelbewijs is te vinden op de KNVB-site 

www.voetbalmasterz.nl. Onze junioren krijgen van de wedstrijdsecretaris tijdig bericht over het behalen van 
het bewijs. 
 

 
2.4 Praktische zaken bij thuiswedstrijden 

 
2.4.1 Bestuurskamer: ons zenuwcentrum 

De bestuurskamer is het zenuwcentrum op wedstrijddagen. Je kunt er de veld- en kleedkamerindeling vinden, 

op de laptops kan het digitale wedstrijdformulier worden in- of aangevuld, materialen zoals reserveshirts, 
wedstrijdballen, borgpennen en sleutels voor de doeltjes, scheidsrechtersbenodigdheden zijn er beschikbaar.  
 

http://www.vvzuidhorn.nl/194/downloads/
http://www.voetbalmasterz.nl/
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De dames of heren die de bestuurskamer bemensen zijn je graag van dienst. Zij hebben ook de laatste 

informatie rondom jouw wedstrijd, zoals veld- of kleedkamerwijzigingen. Daarom ontvangen we de begeleiders 
van eigen en bezoekende teams graag voor de wedstrijd in de bestuurskamer. Er kan dan ook alvast met de 
scheidsrechter worden kennisgemaakt en het formulier en de spelerspassen kunnen worden doorgenomen.  

 
Elk team heeft in de bestuurskamer een postbakje waarin de spelerspassen liggen en waarin je regelmatig 
informatie kunt vinden die voor teams, leiders en/of spelers van belang is. 

 
 

2.4.2 Velden, kleedkamerindeling en meidenkleedkamers 

De wedstrijdsecretaris deelt wekelijks de velden en kleedkamers in voor het thuisprogramma. Voor meiden zijn 
aparte kleedkamers beschikbaar. De indeling wordt gepubliceerd aan de voor- en zijkant van de 
bestuurskamer. Eventuele wijzigingen worden zo spoedig mogelijk verwerkt en zijn altijd bekend bij de mensen 

die bestuurskamerdienst hebben. Loop er even binnen. 
 

 
2.4.3 Gereedmaken en opruimen van de velden 

Voor wedstrijden van elftallen zijn alleen de belijning en de doelen standaard op het veld aanwezig. We zien 

het als taak voor de leiders om de hoekvlaggen te plaatsen, als jouw team op een wedstrijddag als eerste van 
het veld gebruik maakt. Het kan zo zijn, dat de netten nog ‘zijn opgetrokken’ en met een beugel zijn 
vastgemaakt aan de doellat. Deze dien je dan even los te maken.  

 
Bespeel je een veld als laatste team, dan graag de netten weer omhoog zetten (dit is om het maaien te 
vergemakkelijken) en de hoekvlakken terugbrengen naar het materiaalhok. Je kunt ook ouders vragen dit even 

te doen. 
 
Ben je leider van een zevental, dan speel je op een half veld. Als je als eerste team op het veld speelt is 

alleen de belijning aanwezig. De doeltjes staan nog ‘geparkeerd’ en worden door de leiders opgesteld. Het kan 
zijn dat de doeltjes op slot staan. De doelen die op een half veld worden gebruikt, moeten met twee pennen 
per doel worden vastgezet, om kantelen te voorkomen. De sleutel voor het slot en de borgpennen zijn af te 

halen in de bestuurskamer.  
 

Gebruik je het veld die dag als laatste zevental, dan graag de doeltjes opruimen en op slot zetten, en de 
borgpennen in de bestuurskamer afgeven. Of enkele ouders vragen dit te doen. 
 

In het schema met veld- en kleedkamerindeling kun je zien welk team een veld als eerste of laatste gebruikt. 
 
 

2.4.4 Tegenstander opvangen 
De tegenpartij wordt bij aankomst bij ons sportcomplex via een bord geattendeerd op de locatie van kantine, 
bestuurskamer, velden en kleedkamers. De veld- en kleedkamerindeling is op wedstrijddagen duidelijk 

zichtbaar gepubliceerd op het raam van de bestuurskamer. We vragen daarbij de leiders ook zich te melden in 
de bestuurskamer.  
 

Onze bestuurskamerdienst verwelkomt, informeert over eventuele wijzigingen en maakt wegwijs. Meestal 
treffen de leiders van beide partijen elkaar dan. Voor de zeventallen kunnen afspraken gemaakt worden over 
het aantal spelers waarmee gespeeld wordt. Officieel is dit zeven, in de praktijk kan ook met acht gespeeld 

worden. 
 
 

2.4.5 Scheidsrechter begroeten  
De scheidsrechter is meestal voor de wedstrijd in de bestuurskamer aanwezig. Samen kan het DWF dan 

worden aangevuld en kunnen de spelerspassen worden gecontroleerd met het wedstrijdformulier. De 
scheidsrechter zorgt er voor dat de wedstrijdbal en de grensrechtervlaggen bij het veld komen. 
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Na afloop van de wedstrijd vullen beide teamleiders en de scheidsrechter elk hun gedeelte van het DWF in, 

waarna het formulier meteen naar de KNVB wordt verzonden. De uitslag is dan meteen zichtbaar op 
bijvoorbeeld Voetbal.nl en op onze eigen website. 
 

 
2.4.6 Reserveshirts 

Het komt voor dat de tenues van beide teams qua kleur te weinig onderscheidend zijn. De thuisspelende partij 

draagt in dat geval reserveshirts. In het schema met de veld- en kleedkamerindeling is al aangegeven of jouw 
team in reservetenue speelt. Dit staat dan klaar in de bestuurskamer. vv Zuidhorn beschikt over sets met 
blauwe reservetenues voor elke leeftijdscategorie, voorzien van Respect-logo op de borst.  

De tenues bestaan uit kousen, broekjes en shirts en worden als geheel gedragen. Na afloop kun je dit tenue 
ongewassen weer inleveren in de bestuurskamer. Wel even kousen, broekjes en shirts scheiden in de 
meegeleverde aparte zakken. Dat is makkelijker voor onze wasman en wasvrouw. 

 
 

2.4.7 Uitslagen doorgeven 
De teamleider voert na de wedstrijd meteen de uitslag in via de laptops in de bestuurskamer. Voor wedstrijden 
van de O9- en O11-categorieën is er geen digitaal wedstrijdformulier, maar wel een eenvoudige invulmodule. 

Het invullen is eenvoudig en de bestuurskamerdienst helpt je zonodig graag. 
 
Voor de andere leeftijdscategorieën wordt het digitale wedstrijdformulier samen met de scheidsrechter 

doorlopen en ingevuld. De teamleiders en de scheidsrechter accorderen hun gedeelte van het formulier, 
waarna het in Sportlink wordt verwerkt. 
 

  
2.4.8 Ranja in de rust 

In de rust is voor elk team ranja beschikbaar, die door de gastvrouw- of heer wordt klaargezet in de 

bestuurskamer. Als leider van het thuisteam voorzie je ook de tegenpartij van ranja. Zorg er graag voor dat dit 
tijdig in de kleedkamers is, zodat er volgens schema aan de tweede helft kan worden begonnen.  
 

De O9- en O-11 teams rusten 7,5 minuut op het veld (zie 2.3.3) en de ranja voor deze teams moet dan op tijd 
bij het veld zijn. Tip: vraag een van de ouders de ranja (tijdig) te regelen, zodat je als leider bij je team kunt 

blijven.  
 
 

2.4.9 Ouders in de rust, ouders voor en na de wedstrijd 
Zorg ervoor dat je als leider (s) in de rust alleen met de spelersgroep in de kleedkamer bent. Ouders blijven 
buiten. De rust is onderdeel van de wedstrijd en het is goed om alleen met de spelers de eerste helft te 

bespreken en de aanwijzingen voor de tweede helft door te nemen. 
 
Als leider(s) kun je helpen met omkleden en met het uitgeven en innemen van de tenues. Bij O9- en O11-

teams kun je als het echt nodig is één ouder vragen te assisteren. Vanaf de O13 worden geen ouders in de 
kleedkamer verwacht. Dat heeft te maken met teamgevoel, met privacy en met zelfstandigheid. 
 

 
2.5 Praktische zaken bij uitwedstrijden 

 

2.5.1 Vervoer 
De leiders zorgen ervoor dat er voldoende auto’s beschikbaar zijn om met het team naar een 
uitwedstrijd te gaan. Het is erg praktisch om dit aan het begin van het seizoen met de ouders af te 

stemmen en een rooster te maken. Er is ruimte om dit te publiceren op de teampagina op de website. 
Voor een uitwedstrijd wordt verzameld bij de sporthal. De bestuurskamer is dan open, zodat je de 

spelerspassen kunt ophalen. Zie ook 2.1.4. 
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2.5.2 Gegevens ontvangende vereniging 

De contact- en adresgegeven van de tegenstander zijn te vinden op Voetbal.nl en in onze bestuurskamer 
kunnen deze ook worden nagegaan.  
 

 
2.5.3 Uitslagen doorgeven O9 en O11 
Als de uitslag van de uitwedstrijd ter plaatse nog niet digitaal is ingevoerd, kan dit bij terugkomst in de 

bestuurskamer van vv Zuidhorn op een van de laptops alsnog gebeuren. 
 
 

2.5.4 Wedstrijden door de week 
Als je door de week een thuiswedstrijd speelt, dien je zelf te zorgen voor sleutels van bestuurs- en 
kleedkamer, voor ranja en voor spelmaterialen. Je kunt vooraf afstemmen met de wedstrijdsecretaris 

(wedstrijdsecretaris@vvzuidhorn.nl), bij wie je sleutels kunt afhalen en terugbrengen.  

mailto:wedstrijdsecretaris@vvzuidhorn.nl
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3. OVERIGE ZAKEN 

In dit deel van het handboek staat informatie over diverse andere zaken die voor jeugdleiders van belang zijn. 
De inhoud van dit hoofdstuk (en van het gehele handboek) zal gedurende het seizoen zonodig worden 
bijgewerkt. Heb je suggesties, dan zijn die van harte welkom. Mail deze dan naar wegwijs@vvzuidhorn.nl. 

 
3.1 Informatie en communicatie 
Als vereniging vinden we het belangrijk onze leiders regelmatig en goed te informeren. We doen dit op een 

aantal manieren: 
 
- met kickoff bijeenkomsten voor aanvang van de najaarscompetitie (september) en de voorjaarscompetitie 

(februari). Hier komen jeugd-, verenigings- en wedstrijdzaken voor de nieuwe competitie aan de orde. 
 
- via de ‘weekmail’ die tijdens het seizoen elke vrijdagochtend door de wedstrijdsecretaris wordt verstuurd 

en waarin belangrijke zaken voor de kortere termijn staan. 
 

- in de digitale nieuwsbrief Balcontact die tweewekelijks per mail wordt verspreid en waarin algemene 
verenigingzaken worden vermeld. 

 

- via onze website www.vvzuidhorn.nl en de bijbehorende clubapp (zie 2.1.1). Hier vind je de meest recente 
informatie. Op de website staan nuttige downloads van vv Zuidhorn en van de KNVB. 

 

Als er voor jouw team specifieke informatie is, word je door de coördinator of de wedstrijdsecretaris op de 
hoogte gesteld. 
 

 
3.2 Winterstop, zaaltoernooien, oefenwedstrijden, speeldagenkalender KNVB 
In de winterperiode worden er geen reguliere competitiewedstrijden gespeeld. Wel is er de mogelijkheid deel 

te nemen aan zaaltoernooien en kun je in overleg met de wedstrijdsecretaris oefenwedstrijden op een van de 
kunstgrasvelden inplannen.  
 

Over de zaaltoernooien krijgen de leiders in het najaar bericht, zodat je kunt besluiten jouw team hiervoor op 
te geven. 

 
De beide kunstgrasvelden zijn tijdens de winterstop beschikbaar voor trainingen en oefenwedstrijden, zolang 
de weersomstandigheden dat toelaten. Dit is ter beoordeling van de wedstrijdsecretaris en de consul. Wil je 

gebruik maken van een kunstgrasveld, stem dan datum en tijdstip met de wedstrijdsecretaris af voordat je een 
wedstrijd organiseert. 
 

De KNVB heeft alle speeldagen vastgesteld waarop reguliere competitiewedstrijden en bekerwedstrijden 
worden gespeeld. Je vindt deze speeldagenkalender op onze website via Documenten en Foto’s -> Dowloads. 
 

 
3.3 Kampioenschap 
Word je met jouw team kampioen, dan besteden we daar als vereniging graag aandacht aan. Speel je in een 

halve competitie (tegen elke tegenstander 1 wedstrijd) dan kun je aan het einde van de najaarscompetitie en 
van de voorjaarscompetitie kampioen worden. Als je en hele competitie speelt en elke tegenstander uit en 
thuis ontmoet, dan kan een kampioenschap aan het einde van het seizoen worden behaald. 

 
Jeugdspelers die met hun team kampioen worden, worden getrakteerd op een bakje patat en frisdrank in de 
kantine en zij ontvangen een kampioensmedaille. Informeer als leider tijdig jouw jeugdcoördinator over een 

naderend kampioenschap, zodat hij of zij de festiviteiten kan voorbereiden. 
 

 
 
 

 

mailto:wegwijs@vvzuidhorn.nl
http://www.vvzuidhorn.nl/
http://www.vvzuidhorn.nl/194/downloads/
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3.4 Veldtoernooien einde seizoen 

De reguliere competitie wordt medio mei afgerond en de zomerstop begint half juni. Voor de tussenliggende 
periode biedt de Jeugdcommissie alle teams een of meerdere toernooien aan. Dat kunnen toernooien zijn die 
we zelf organiseren, of toernooien bij andere vereniging waarvan we kunnen inschrijven.  

Het verenigingsbeleid is dat teams gedurende het seizoen aan minimaal twee toernooien deelnemen. Dat 
kunnen overigens veld- of zaaltoernooien zijn. 
 

De leiders ontvangen het aanbod via de jeugdcoördinator. Zij kunnen dan met spelers en/of ouders overleggen 
en de coördinator bevestigen aan welk toernooi zij met hun team willen deelnemen. Opgave betekent uiteraard 
dat ook daadwerkelijk wordt deelgenomen. Er is altijd een uitgebreid aanbod van toernooien. 

 
 
3.5 Indeling nieuwe teams 

De Jeugdcommissie maakt half juni de teamindelingen voor het nieuwe seizoen bekend. Deze indelingen 
worden gepubliceerd op de website, samen met een toelichtingsdocument waarin in algemene zin staat op 

welke wijze en op basis van welke criteria wordt ingedeeld. 
 
 

3.6 Budget teamactiviteit 
De Jeugdcommissie stelt voor elk jeugdteam enig budget beschikbaar voor een teamactiviteit. In het seizoen 
2015-2016 was de bijdrage tien euro per speler. Voor dit seizoen wordt het budget opnieuw vastgesteld. De 

leider kan via de website: Documenten en Foto’s -> Declaratieformulier de bijdrage aanvragen.  

http://www.vvzuidhorn.nl/685/declaratieformulier/
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BIJLAGE 1 – Gebruiksregels teamkleding vv Zuidhorn 

 

De vereniging doet graag een beroep doen op leiders en spelers om zorgvuldig om te gaan met kleding. Dit vanwege de 

volgende redenen: 

 

 Het verstrekken van kleding door de club is een luxe en kost de vereniging veel geld en inspanning. Wij weten 
sponsoren zo ver te krijgen dat ze kleding aan de club beschikbaar stellen en willen sponsoren dan ook laten zien dat 
we zuinig zijn op de kleding waarover we mede dankzij hen beschikken. 

 

 Het gebruik van uniforme en kwalitatief goede teamtenues betekent dat we als vereniging een strakke en nette 
uitstraling hebben; een vereniging waar we met z’n allen trots op kunnen zijn. 

 

 Een van de uitgangspunten van de Basis Elf is daarom dat we op een zorgvuldige manier met kleding en materiaal 
willen omgaan (regel 6: http://www.vvzuidhorn.nl/211/de-basis-elf/). 

 

 Teamkleding moet een aantal seizoenen mee gaan, het is voor een volgend team fijn dat ook zij met een net en 
volledig kledingpakket van start kunnen. 

 

Daarom hebben we enkele gebruiksregels opgesteld. 

1. De kleding is eigendom van de vereniging en wordt aan het begin van ieder seizoen in bruikleen gegeven aan de 
teams. Er is teamverantwoordelijkheid voor de tenues.  

 
2. De leider of coördinator tekent voor ontvangst van de teamkleding, namens de spelers of (bij jeugdleden) de ouders 

van de spelers. De teamleider ontvangt een afschrift van het getekende document. 
 
3. Vanwege de verantwoordelijkheid van leiders en team voor de kleding adviseren we de leiders om na elke wedstrijd de 

kleding te tellen en te controleren. Uitgangspunt is verder dat de volledige teamoutfit steeds bijeen blijft in de teamtas 
en bij toerbeurt door de spelers of (bij jeugdleden) door de ouders van de spelers wordt gewassen. Het wassen op 
deze wijze voorkomt ook ongelijkmatige krimp en kleurverschillen.  

 
4. Voor het behoud van de teamkleding is het van belang dat het wasvoorschrift wordt opgevolgd. Dit ligt in de teamtas 

en luidt als volgt:  

 
 kleding uitschudden als op kunstgras is gespeeld; de korreltjes kunnen de wasmachine beschadigen 
 shirts en broekjes apart wassen (shirts bij elkaar en broekjes bij elkaar) 

 shirts binnenste buiten wassen vanwege behoud van de bedrukking 
 vlekken voorzichtig voorbehandelen met vlekkenmiddel 
 wassen op 30 graden met een normaal wasprogramma 

 geen wasverzachter gebruiken 
 niet in de wasdroger 
 niet bleken 

 

5. Degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen, zorgt ervoor dat de kleding minimaal een uur voor 
aanvang van de volgende thuiswedstrijd, of in geval van een uitwedstrijd op het moment van vertrek, voor het team 
beschikbaar is.  

 
6. De kleding kan alleen tijdens een voetbalwedstrijd van vv Zuidhorn worden gebruikt en niet bij andere gelegenheden, 

tenzij daarvoor door de Sponsorcommissie toestemming is gegeven. 

 
7. Er mogen op de kleding na uitgifte geen teksten of andere uitingen worden aangebracht, tenzij na toestemming van de 

kledingcommissie. 

 
8. Als tijdens de wedstrijd, door het wassen of anderszins schade aan de kleding is ontstaan of als een kledingitem is 

zoekgeraakt, dit graag meteen even melden bij de leider of de kledingcommissie zodat we het tenue weer in orde 

kunnen maken. Contactgegevens: kleding@vvzuidhorn.nl. 
 
9. Aan het einde van het voetbalseizoen zorgen de leiders ervoor dat de tassen met alle kledingstukken en toebehoren 

worden ingeleverd bij de kledingcommissie. Wanneer uitgegeven items ontbreken overleggen we samen hoe we dat 
oplossen. 

http://www.vvzuidhorn.nl/211/de-basis-elf/
mailto:kleding@vvzuidhorn.nl
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BIJLAGE 2 – Informatie voor ouders en verzorgers van jeugdspelers 2016-2017 
 
 
Via deze handout informeert de Jeugdcommissie ouders en verzorgers van jeugdspelers graag over enkele belangrijke 

zaken m.b.t. de vereniging, de trainingen en de wedstrijden. Deze flyer heeft 2 pagina’s en is na te lezen via: 
www.vvzuidhorn.nl -> Documenten en foto’s -> Downloads. 
 

1. Raadpleeg www.vvzuidhorn.nl  
Bekijk regelmatig onze website voor de meest actuele informatie over bijvoorbeeld trainingen en wedstrijden. Bezoek ook 
eens het menu item Jeugdzaken: hier vind je subpagina’s per onderwerp met nuttige informatie. 
 

2. Voetbal is een teamsport  
Voetbal is een teamsport, dat wil zeggen dat we alle spelers verwachten bij trainingen en wedstrijden. Daarbij vinden we 
vooral samenwerking, groepsinzet en spelplezier belangrijk, los van doelpunten maken en winnen. 

 
3. Trainingen 
De jeugdteams trainen minimaal eenmaal per week. Op de teampagina staan de trainingsdagen en –tijden vermeld. Graag 

10 minuten voor aanvang aanwezig, zodat de training op tijd kan beginnen. Wanneer je zoon of dochter niet kan trainen 
graag tijdig en als volgt afmelden, ook in verband met de voorbereiding. Contactgegevens van de trainers via de website: 
Jeugdzaken -> Trainen. 

 

 O9- en O11-teams 
- bij trainingen door de Voetbaltechniekschool: afzeggen bij de leider 
- bij andere trainingen: afzeggen bij de trainer 

 
 alle overige teams: afmelden bij de trainer 

 

4. Voorbereiding van de wedstrijd   
Voetballen vraagt een behoorlijke inspanning. Zorg er daarom voor dat je zoon of dochter goed uitgerust naar een 
wedstrijd of training gaat en dat hij of zij op tijd en voldoende gegeten en gedronken heeft. Kan jouw zoon of dochter een 

keer niet meespelen, dan graag zo vroeg mogelijk afmelden bij de leider. Dit is van belang om vervanging te kunnen 
regelen. 
 

5. Betreden van het veld  
Ouders, opa’s en oma’s, vriendjes, vriendinnetjes en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Het betreden van de 
velden tijdens wedstrijden of trainingen is toegestaan voor spelers, trainers, begeleiders en officials. Anderen kunnen dan 
achter de omheiningen plaatsnemen.  

 
6. Respect en sportief gedrag 
Bij vv Zuidhorn vinden we respect en sportief gedrag van groot belang. We hanteren hierbij De Basis Elf: 11 gedragsregels 

die goed weergeven waar we voor staan. Rondom de velden en in de kleedkamers vind je borden met De Basis Elf. Ouders, 
verzorgers, begeleiders, trainers en officials hebben een voorbeeldfunctie; jeugdspelers nemen juist hun gedrag 
gemakkelijk over. We vragen dan ook van iedereen om zich te houden aan De Basis Elf. 

 
7. Aanmoedigen en coachen  
Aanmoedigen vanaf de zijlijn vinden we natuurlijk prima: ‘goed gedaan’, ‘mooi gespeeld’ en ‘lekker gelopen’ horen we 

graag. Schreeuwen en foeteren op spelers, begeleiders of officials accepteren we niet. Het coachen van de spelers is een 
taak van leiders en/of trainers. Zij zorgen ook voor de teamopstelling, de speelwijze, de aanwijzingen en bepalen wie 
gewisseld wordt. 

 
8. Wisselbeleid  
Bij de O9- en O11-pupillen wordt er doorgewisseld volgens een eerlijke verdeling van speeltijd. Bij de meeste andere teams 

wordt getracht de speeltijd zo goed mogelijk te verdelen, ook rekening houdend met aspecten zoals trainingsopkomst en 
motivatie. Het doel is dat spelers over een heel seizoen bekeken op ongeveer evenveel speelminuten kunnen uitkomen. 
 
Bij selectieteams kan de trainer of leider het teambelang laten meewegen bij de opstelling door bijvoorbeeld het sterkste 

team op te stellen, ook als spelers daardoor geen of minder speeltijd krijgen. Natuurlijk wordt een oplossing gezicht als er 
structureel sprake is van te weinig speeltijd. 
 

 
 
 

http://www.vvzuidhorn.nl/
http://www.vvzuidhorn.nl/
http://www.vvzuidhorn.nl/472/trainen/
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9. Kleedkamers, douchen, mobiele telefoons 

In de rust is de kleedkamer alleen toegankelijk voor spelers, leiders en trainers. De rust is immers onderdeel van de 
wedstrijd. Bij O11- en O9-teams kan de leider voor en na de wedstrijd een ouder vragen te helpen met omkleden. Vanaf de 
O13-categorie worden geen ouders (anders dan de leiders) in de kleedkamer verwacht. Dat heeft te maken met 

teamgevoel, privacy en zelfstandigheid. 
 
Mobiele telefoons en foto- of filmapparatuur zijn in de kleedkamers niet toegestaan. 
 

Er wordt van de spelers verwacht dat ze na de wedstrijd douchen. We vinden dit van belang uit het oogpunt van hygiëne 
en het versterkt bovendien de teambeleving. We gaan er vanuit dat de kleedkamer na gebruik netjes wordt achtergelaten.  
 

10. Teamkleding 
Alle teams beschikken over een teamoutfit die door de vereniging ter beschikking wordt gesteld. We doen een beroep op 
ouders, verzorgers, leiders en spelers om zorgvuldig met de kleding om te gaan. Op de website vind je informatie over het 

gebruik en het wassen van de teamkleding. 
 
11. Waardevolle spullen 

Spelers en hun ouders zijn zelf verantwoordelijk voor persoonlijke eigendommen, ook als zij die bij de leider of trainer in 
bewaring geven tijdens wedstrijd of training. We raden aan zoveel mogelijk waardevolle spullen thuis te laten. 
 

12. Hulp is nodig en welkom 
Voor, tijdens en na de wedstrijd hebben we regelmatig ouderhulp nodig. Zo moeten bij thuiswedstrijden wel eens doelen 
worden klaargezet, moet in de rust drinken worden gehaald of moet na afloop materiaal worden opgeruimd. De leiders 

stellen het op prijs als je hen en het team wilt helpen. Wil je iets anders doen binnen vv Zuidhorn, dan zijn we daar ook erg 
blij mee! Stuur dan een mailtje naar vrijwilliger@vvzuidhorn.nl of geef het aan bij de leider van jouw zoon of dochter. We 
nemen dan contact met je op. 
 

13. Beleid en overige informatie  
Op de website staan meerdere documenten over vv Zuidhorn, zoals onze statuten en de jeugdleidraad. Mocht je niet 
vinden wat je zoekt, stel dan je vraag via het contactformulier op de website. 

 
14. Aanspreekpunt 
De leiders van het team zijn voor ouders en verzorgers het eerste aanspreekpunt. Daarnaast kun je bij de coördinator van 

de leeftijdscategorie terecht met vragen of opmerkingen. Contactgegevens vind je op de website bij het item Jeugdzaken. 
 
15. Tenslotte 

Waar in dit document ‘speler’ of ‘spelers’ staat worden zowel mannelijke als vrouwelijke spelers bedoeld. De tekst is verder 
van toepassing op uit- en thuiswedstrijden en op zowel eigen teams als op bezoekers. 
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