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Informatie voor trainers en leiders. 
 
Organisatie zaterdag: 
thuiswedstrijden 

 1 uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig 

 wedstrijdformulier invullen: mobiel DWF, aanvoerder, rugnummers indien van toepassing. 

 scheidsrechter ontvangen, koffie aanbieden en samen met hem en tegenstander 
wedstrijdformulier controleren en pasjes (digitaal) nakijken 

 tegenstander ontvangen, koffie aanbieden en wedstrijdformulier geven en kleedkamer en 
veld wijzen 

 controleer of het veld in orde is doelnetten en cornervlaggen, tijdig veld uitzetten bij 6-6 en 
8-8. 

 minimaal half uur voor aanvang team naar kleedkamer omkleden en warming up. 

 blijf als leider voor de orde in de buurt van de kleedkamer 

 in de rust of na de wedstrijd thee/ranja tegenstander en eigen team en scheidsrechter 
consumptie aanbieden 

 na afloop (indien laatste wedstrijd van de dag)vlaggen meenemen en doelnetten ophangen 

 Veld opruimen  bij laatste wedstrijden 6-6 en 8-8 op dat veld. Doeltjes op de daarvoor 
aangewezen plek. Laat ruimte voor hulpdiensten vrij! 

 Samen met scheidsrechter formulier afhandelen en hem consumptie aanbieden 

 kleedkamer schoon achter laten zowel eigen als tegenstander 

 ballen en waterzak opruimen 
 
uitwedstrijden 

 wedstrijdformulier invullen (mobiel) 

 zorg dat je minimaal een half uur voor aanvang bij de tegenstander bent 

 ballen, waterzak en tenue meenemen 

 melden bij de uitvereniging 

 naar kleedkamer  

 kleedkamer schoon achter laten 

 ballen en waterzak opruimen 
 
Barbezetting vriendschappelijke wedstrijden  
Op maandag of woensdagavond! Bij voorkeur op de woensdagavond i.v.m. schoonmaak Kantine. 
De jeugdleider dient daarvoor zelf de barcoördinator, Hellen Buitink via  hellenbuitink@live.com  te 
benaderen, zij is contactpersoon en regelt dan iemand voor de bardienst.  
 
Wedstrijdformulieren 
Voor de jeugd vanaf de  JO8 teams wordt het wedstrijdformulier digitaal ingevuld. 
 
De  bondsteams zijn samengesteld in Sportlink. Deze teams verschijnen in de wedstrijdzaken app. In 
de wedstrijdzaken app kunnen spelers per wedstrijd worden verwijderd of toegevoegd. 
 
 De gebruikers van de Wedstrijdzaken app kunnen alleen registreren en inloggen met het e-mailadres 
dat vastligt in onze ledenadministratie. 
 
 De teammanager heeft in de Wedstrijdzaken app de extra mogelijkheid om de fotootjes voor de 
digitale spelerspassen van de teamleden aan te passen. Bewaak en zorg ervoor dat alle spelende 
leden vanaf JO13 tijdig een goede foto hebben. Bestaande foto’s kunnen vervangen worden tot 1 

mailto:hellenbuitink@live.com


 

© Jeugdcommissie Sp. Teuge 2     Versie: 18/9/2018 

november. LET OP! Als je niet duidelijk met je gezicht goed op de foto staat, kan de scheidsrechter 
aangeven dat je NIET mag spelen! 
 
Bij een rode kaart is de speler automatisch voor de eerstvolgende officiële wedstrijd geschorst. 
Daarnaast ontvangt de speler een schikkingsvoorstel van de KNVB. Spelers die het niet eens zijn met 
het schikkingsvoorstel moeten binnen drie werkdagen een verweerschrift indienen. 
 
Wedstrijden verplaatsen 
Er zijn mogelijkheden om een wedstrijd in onderling overleg te verplaatsen of wanneer dit niet lukt 
een snipperdag (baaldag) aan te vragen. Neem hiervoor contact op met rene.slijkhuis@planet.nl . 
Wat zijn hiervoor de spelregels? 
 
Wanneer een team een wedstrijd niet kan spelen op een bepaalde datum dan is het mogelijk de 
wedstrijd vooruit te spelen. Dit kan alleen in overleg met de tegenstander en beide zullen akkoord 
moeten gaan met de alternatieve wedstrijddatum. 
 
Wedstrijden in de categorie B hoeven niet strikt gesteld „vooruit‟ gespeeld te worden maar mogen 
ook worden verplaatst naar een latere datum. De wedstrijd moet dan wel binnen een maand na de 
oorspronkelijke datum gespeeld worden. Ook hiervoor geldt dat beide clubs hun akkoord moeten 
geven. Geef de nieuwe datum altijd door vóór de oorspronkelijke datum. 
  
Snipperdag (baaldag) aanvragen 
Alle teams die uitkomen in de B-categorie kunnen tijdens het seizoen tussen 1 september en het 1e 
volle weekend van maart éénmaal een snipperdag opnemen. 
  
Dit houdt in dat er een geplande wedstrijd op de aangevraagde datum uit het programma gehaald 
wordt en dat de KNVB deze op een ander moment in zal plannen. Vaak gebeurt dit in een gepland 
inhaalweekend. 
  
Een snipperdag kan tot uiterlijk dinsdag 12.00 uur vòòr het betreffende speelweekend worden 
aangevraagd. 
De KNVB zal de aanvraag beoordelen en bij akkoord worden de verenigingen en eventueel de official 
via de CV32 (wedstrijdwijzigingen) op de hoogte gebracht. 
Let op! Voor bekerwedstrijden is het niet mogelijk een snipperdag op te nemen. 
 
Aandachtspunten trainers 

 Ook voor de trainers is er een postvakje in de commissiekamer. Kijk a.u.b. regelmatig, zodat u 
ook op de hoogte bent van allerlei zaken die ik graag aan u kwijt wil! 

 INDIEN U VERHINDERD BENT EEN TRAINING TE GEVEN DAN ZELF ALTERNATIEF REGELEN! 
Probeer met trainers onderling te ruilen. 

 Als bovenstaande niet lukt, dan leider(s) desbetreffende elftal(len) bellen voor evt overleg. 

 Gebruik de doelen met wieltjes alleen op kunstgras. 

 Zie erop toe dat alle kinderen bij het trainen scheenbeschermers dragen (verplicht KNVB) en 
na die tijd douchen met badslippers aan. 

 Wijst U de kinderen er ook nog eens op, dat ook zij af moeten bellen als ze een keer niet 
kunnen. Ze hebben allemaal een telefoonlijst van hun leider gekregen. Het is een teamsport. 

 In principe in de schoolvakanties gewoon doortrainen.  Als u zelf niet kunt, dan graag 
vervanging regelen of een gecombineerde training/oefenavond met andere elftallen. 

 Bij ONWEER geen trainen geven, maar schuilen in de kantine! De kinderen mogen pas NA het 
onweer naar huis! 
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 Laat voorafgaand aan de training de ballen tellen en zorg dat dit aantal ook weer terug in de 
container komt. 

 Laat het veld netjes achter,  doelen in het daarvoor bestemde vak, zorg dat hulpdiensten 
erlangs kunnen. 

 Laat de hesjes regelmatig wassen 

 Zie er op toe dat de kleedkamer na de training netjes wordt achtergelaten. 

 Bij slechte condities van de speelvelden kan er niet op veld 3 getraind worden. Pas de 
training en trainingsduur aan zodat een ieder kan trainen. Indelingen hangen in het 
ballenhok. 

 
Aandachtspunten jeugdleiders 

 Voor ieder team (leiders/trainers) is er in de commissiekamer een POSTBAK, waar uw 'post' 
in gedeponeerd wordt. Kijk hier regelmatig in, zodat u op de hoogte bent van de meest 
recente informatie. 

 Houd zelf ook de www.sp-teuge.nl  of  www.voetbal.nl  in de gaten voor eventuele 
wijzigingen. 

 Als U SPELERS TEKORT komt en gebruik wilt maken van spelers uit een ander elftal , dan 
s.v.p. overleggen met desbetreffende leider(s) en zo nodig met (ouders) van de speler. Wissel 
de spelers uit andere elftallen af en/of overleg hierover met de desbetreffende trai-
ner/leider. 

 U wordt sterk geadviseerd op tijd een VERVOERSCHEMA  te maken voor ouders, zodat niet 
steeds dezelfde personen "de klos zijn". De praktijk is dat wanneer ouders op tijd gebeld 
worden, de bereidheid om een keer te rijden groter is. Onze voorkeur gaat uit naar een 
schema voor enige weken. 

 Competitie/beker: Wanneer er bij de junioren/dames geen bondsscheidsrechter is 
toegewezen, zal de scheidsrechterscommissie (in principe) een scheidsrechter toewijzen. 
Altijd zelf een grensrechter regelen!  

 Vriendschappelijke wedstrijden: Hiervoor graag zelf een scheidsrechter regelen: 'Iedereen' 
(ouder dan 16 jaar) mag die fluiten, u zelf ook! 
Bij de pupillen zowel voor competitie als de oefenwedstrijden (thuis) zelf ‘fluiten’ of een 
scheidsrechter regelen. Elk lid van de vereniging (ouder dan 16 jaar) mag fluiten!  

 Wellicht ten overvloede: Wilt u (voor aanvang seizoen) een telefoonlijst en teamlijst maken 
voor uw team, incl. leiders en trainer, zodat ze kunnen afbellen als ze een keer niet kunnen 
(dit geldt uiteraard ook voor de training). 
Zet ook een aantal andere zaken op papier (op tijd komen, slippers dragen bij douchen, enz.)  

 Alle kinderen dienen (bij koud weer) een trainingspak te dragen voor de wedstrijd en als ze 
wisselspeler zijn. 

 Denk aan de WARMING UP !! Een blessure ontstaat ook bij kinderen gemakkelijker dan dat 
het weer geneest. 
Een paar keer het veld over is al een goed begin!  

 A.u.b. scheenbeschermers dragen verplicht stellen (training en wedstrijden). KNVB-
regelgeving: Spelers (pupillen, junioren en senioren) die geen scheenbeschermers dragen 
kunnen (mogen) niet aan een wedstrijd deelnemen!!  

 Laat het team de kleedkamer schoonmaken na het douchen (toerbeurt of rooster).  
zowel eigen kleedkamer als die van de tegenstander 

 Wilt u de ouders van een geblesseerde speler inlichten over het feit dat zij gebruik kunnen 
maken van de kennis en vaardigheid van onze VERZORGERS, door  bijvoorbeeld op 
zaterdagmiddag (na afspraak) terug te komen met hun kind. Ook op woensdagavond is hij/zij 
op de sportclub aanwezig.   

http://www.sp-teuge.nl/
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 Graag toezicht van een LEIDER IN DE KLEEDKAMER , zodat men zich gedraagt en de 
kleedkamer netjes achter laat, uiteraard verplicht douchen! Laten we  samen de jeugd (ook) 
in het JEUGDHONK erop aanspreken als ze zich niet gedragen. 

 'Thuis' de LEIDERS VAN DE TEGENSTANDER ONTVANGEN MET KOFFIE en de kleedkamer 
wijzen.  

 Voor alle jeugdteams geldt: voor, 'tijdens' en na de wedstrijd wordt in de kleedkamers NIET 
GEROOKT! 

 Indien u zelf oefenwedstrijden regelt: Indien mogelijk de wedstrijd regelen voor de 
woensdagavond, i.v.m. het schoonmaken van de kantine op maandag. Houdt s.v.p. rekening 
met de mensen die aan het schoonmaken zijn. 
Laat, tot de kantine schoon is, zoveel mogelijk de spelers buiten de kantine. Vaste regels 
bedenken gaat niet. Met elkaar meedenken wel! 
In verband met de veldenbezetting is het raadzaam te coördineren met de wedstrijdcoördi-
nator Rene Slijkhuis. Informeer ook de consul, zodat hij tijdig het veld kan keuren!  

 Wilt U de jeugd erop wijzen dat afberichten voor een wedstrijd in alle gevallen BIJ EEN VAN 
DE LEIDERS moet worden gedaan. In principe uiterlijk donderdagavond voor 20.00 uur.  

 Als leiders kunt u op vrije speeldagen gerust een vriendschappelijke wedstrijd organiseren. 
De wedstrijdsecretaris wil dat ook wel regelen! 
Wel a.u.b. kortsluiten met de wedstrijdsecretaris. 

 Het is misschien veelgevraagd, maar het zou goed zijn als er -af en toe-  TIJDENS DE 
TRAINING EEN LEIDER aanwezig kan zijn voor het nodige toezicht en de begeleiding en ook 
voor wat betreft het contact en de communicatie met de trainer van zijn/haar team (wat 
behoeft aandacht, wie bijschaving enz.). 

 A.u.b. uw elftal stimuleren om een VERSLAGJE TE SCHRIJVEN  VOOR HET SPORTCONTACT 
EN TEUGE SITE. Ook verwachten we van de leiders zelf een regelmatige bijdrage hieraan!!! 

 Het is eigenlijk vanzelfsprekend, maar verwacht wordt dat de leider(s) min of meer 
verantwoordelijk zijn voor het team, vanaf dat de ouders de kinderen ‘afgeleverd hebben’ 
tot dat ze weer zijn opgehaald. Duidelijk zal  zijn dat in onze kantine ook ‘de bestuursdienst’ 
zijn verantwoordelijkheid dient te nemen (daarom zit hij/zij aldaar!) 

 Wilt u a.u.b. na de laatste wedstrijd op het tweede/derde veld de doelen (terug)plaatsen 
een stukje achter de lijn, aan de zuidkant tegen  bosjes, zodat onze ‘maaier’ niet elke keer 
alle doelen moet verplaatsen. 

 In februari beginnen we al weer aan de nieuwe (concept)indeling. Wilt u in MAART uw elftal 
vragen wie wellicht op wil zeggen? Laat dat even weten aan de coördinator (uiterlijk april!) 

 Als één VAN UW SPELERS LANG ZIEK OF GEBLESSEERD IS (4 weken), is het de bedoeling dat 
er een leider met een presentje heen gaat. De kosten hiervan, max. € 12,- kunt U bij de 
penningmeester  declareren. Een andere mogelijkheid is met het hele elftal een presentje te 
kopen, bijv. € 0.50 per speler o.i.d. 

 Als competitiewedstrijden meer dan 30 km van Teuge moeten worden gespeeld, kunnen 
over de kilometers boven de 30 de benzinekosten worden gedeclareerd bij de 
penningmeester . 

 Met de E en F pupillen organiseren we jaarlijks een pupillenkamp. Alle andere jeugdteams 
mogen zelf een uitje organiseren (na overleg met de jeugdcommissie!). Hiervoor is een 
bedrag van € 120,- per team beschikbaar, te declareren bij de penningmeester). 

 EindejaarsBBQ (jeugd) teams op de club,  dit is alleen mogelijk wanneer het dorpshuis 
hiervoor gehuurd wordt. Dit maakt het voor de inkoop controleerbaar wanneer er BBQ’s 
plaatsvinden en voor hoeveel personen dit van toepassing is. 


