
 
 
Deze aanwijzingen voor wedstrijd coördinatoren beschrijft wat er zoal voorkomt en gedaan 
moet worden op een typische wedstrijddag en geeft antwoord op de meest voorkomende 
vragen. Tijden ed verwijzen naar de zaterdag.  
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1. VRIJDAGAVOND: DE VOORBEREIDINGEN 

De wedstrijdsecretaris mailt de benodigde informatie voor de zaterdag naar de 
wedstrijdcoördinator die ’s ochtends is ingepland: 

 Wedstrijdschema, incl de scheidsrechters per wedstrijd, de kleedkamers en de 
veldindeling, om op tafel te leggen op het wedstrijdsecretariaat. Wedstrijdschema 
en limonadebriefje tbv de kantine 

 Overzicht van alle wedstrijden uit en thuis, gesorteerd op tijd. Eén voor op tafel en 
een versie om tegen de deur bij de ingang te plakken. 

 Scheidsrechterkaartjes. Hierop staat aangeven: veld, begin- en eindtijd, 
wedstrijdduur, scheidsrechter. Knip deze vast uit en leg ze op tijdvolgorde. 

De wedstrijdcoördinator krijgt het tasje met de standaardinformatie voor het 
wedstrijdsecretariaat. Hierin zitten: 

 Sleutels  
 Schriftje, waarin je kan aangeven hoeveel ballen er ’s ochtends zijn en aan het eind 

van de middag, en waarin overige opmerkingen kunnen worden genoteerd.  
 In het schriftje staan ook de telefoonnummers van de andere 

wedstrijdcoördinatoren.  
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 Een instructie hoe je in Sportlink indien nodig de telefoonnummers van 
scheidsrechters kunt opzoeken. 

 Stevig geel papier om de scheidsrechterkaartjes op te printen. 
 Handleiding wanneer een veld afgekeurd moet worden 
 Draaiboek voor de Wedstrijd coördinatoren 

 

Je print de benodigde informatie voor de zaterdag. De scheidsrechterkaartjes print je op 
stevig geel papier. 
 
 
2. DE WEDSTRIJDDAG 

7:30 uur 
· Aankomst dienstdoende wedstrijdcoördinator en vaste kantinevrijwilliger op Sporting. 
· Hek (kleine poort) open. Het grote hek mag alleen geopend worden voor ambulance / 

politie. 
· Als de kantinevrijwilligers er nog niet is, ga je naar binnen via deur van het 

wedstrijdsecretariaat en sluit daar binnen 45 seconden het alarm af. Je moet weten hoe 
dit werkt en wat het wachtwoord is als het per ongeluk niet lukt.  

· Velden keuren. Let op – het gaat om de (verwachte) toestand van de velden, niet om 
het weer. In geval van twijfel kan je contact opnemen met Piter Bosma, bgg Willem 
Muilenburg. Telefoonnummers in het schriftje. Zie voor handelingen bij incidentele 
afgelastingen verderop (punt 2). 

· Leg het tafelformulier en het veldoverzicht voor je op tafel. De wedstrijdschema’s zijn 
ook zichtbaar op de schermen in de kantine 

· Als het koud is, zet dan de thermostaat hoger: deze hangt in de (bestuurs)kamer boven, 
kamer links van de kleedkamers 10-11-12 tegenover de trap naar boven (openen met 
de gele sleutel)  

· Zet de tv aan (standaard op HDMI poort 6 zetten), club-tv zal starten. Hapert er iets: 
herstart het kleine zwarte kastje dat op de bovenste plank in de kast ligt door de stroom 
er even af te halen. Het systeem start dan automatisch opnieuw op. 

· Het ballenhok afsluiten met de lange sleutel (slot bovenin de deur) 

8:00 uur 
· Kleedkamers ontsluiten (de kleedkamers beneden met de paarse sleutel, de 

kleedkamers boven met de gele sleutel, kleedkamer 9 met de groene sleutel. Losse 
sleutels gedurende de dag niet uitgeven (behalve aan laat spelende 
dames/meisjesteams of in uitzonderingsgevallen aan selectie-teams).  

· Kleedkamers inspecteren: zijn ze schoon (zou moeten), leeg en voorzien van 
schoonmaakmaterialen (trekker, veger en blik)? Dit werk kan evt. gedaan worden door 
de eerst dienstdoende ouder bij het paviljoen. In schriftje noteren als een kleedkamer 
vies is bij aankomst. 

· Scheidsrechterkaartjes op tijdvolgorde klaarleggen.  

8:15 uur 
· Limonadebriefje geven aan kantine coördinator 
· Aankomst eerste thuisspelende en bezoekende teams. 

 
Ontvangst thuisspelende ploeg 

· moeten zich melden in het wedstrijdsecretariaat, krijgen kleedkamer en veld 
toegewezen.  
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· Begeleiders van de eerst spelende teams zetten waar nodig de doelen klaar. 
Jeugd t/m JO10 speelt 6x6 op kwart veld, geen scheidsrechters maar 
spelbegeleiders. Jeugd JO11 en JO12 en het team MO13-2 speelt 8x8 op half veld, 
met pupillendoelen, wel scheidsrechters. 

· Vraag de laatst spelende teams op het kwart/halve veld om de doelen weer achter 
het hek te plaatsen.  

· Begeleiders van de eerst spelende elftallen op heel veld zetten de hoekvlaggen 
klaar. 

 
Ontvangst gasten:  

· moeten zich melden in het wedstrijdsecretariaat bij de wedstrijdcoördinator.  
· Krijgen kleedkamer en veld toegewezen. Vooraf goed uitleggen wanneer ze voor en 

na de wedstrijd andere kleedkamers hebben en dat ze tussendoor geen spullen 
moeten achterlaten.  

· Flyer Sportiviteit en Respect met huisregels uitdelen  

Communiceer naar de gasten altijd het volgende: 

· Van harte welkom! Het X-veld is <daar>. Kleedkamer Y is <daar>. 
· Leg goed uit wanneer er voor en na de wedstrijd een verschillende kleedkamer is 
· Aanbieden kop koffie of andere verfrissing (“mag u ook na de wedstrijd nemen”) 
· Kleedkamers blijven open en moeten tijdens de wedstijd helemaal leeg zijn, want er 

komen andere teams in douchen 
· Er is thee / limonade na afloop / in de rust 
· Wilt u de kleedkamer schoon en droog achterlaten? 
· Wilt u het wedstrijdformulier in de app ‘wedstrijdzaken’ voor de wedstrijd invullen? 

vanaf de JO13 is er controle van de spelerspassen. 
 

Geef bij Sporting teams ook de kleedkamer van de tegenstander aan (de Sporting leider 
moet hierheen limonade/thee brengen en moet ook zorgdragen dat deze kleedkamer wordt 
schoongemaakt).  

Omdat er ’s-ochtends veel wedstrijden zijn op kwart en halve velden zijn er veel teams, en 
niet genoeg kleedkamers. Er moet dus worden gedeeld. Alle kleedkamers beneden zijn nu 
administratief opgedeeld in A en B. 

Er is een kluisje op het wedstrijdsecretariaat, hierin kunnen scheidsrechters spullen in 
bewaring geven. 

 
Ontvangst scheidsrechters.  

Scheidsrechters kunnen zich omkleden in scheidsrechter kleedkamer. Ze krijgen mee: 

 Geel wedstrijdbriefje voor het noteren van de standen: na afloop weer inleveren. Hierop 
zijn ingevuld: veld, teams en speeltijden. Deze zijn: 
· J08/9:   2x20 
· JO10/11: 2x25 
· JO12/13: 2x30 
· JO14/15:  2x35, met rust 
· JO16/17:  2x40, met rust 
· JO18/19: 2x45, met rust 

 Fluitje. 
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 Wedstrijdbal: Rood (superlight) t/m O10, Blauw (light) O11 en O12, Overige kleuren 

Hogere teams. 
 Pen, potloodje. 
 Grensrechtervlaggen (bij wedstrijden op heel veld). 
 Evt: rode en gele kaart. 

o Noteer welke spullen door wie worden meegenomen en of ze zijn teruggebracht 
(fluitjes!). 

8:30 (za) /9:00 (zo) uur 
· Wedstrijden beginnen. Scheidsrechters moet op het hart worden gedrukt tijdig te 

eindigen. 

10:00 uur en later 
· Scheidsrechters komen terug van het veld. Bied de scheidsrechters iets te drinken aan. 
· De scheidsrechters laten de wedstrijdbriefjes achter bij het wedstrijdsecretariaat. 
· Als het goed is heeft de scheidsrechter in de app Wedstrijdzaken zelf de uitslag en het 

wedstrijdverloop genoteerd. De wedstrijdcoördinator helpt de scheidsrechter hierbij 
indien nodig. 

· De app Wedstrijdzaken werkt nu ook bij de wedstrijden van de O11 of lager. 
 
Overige zaken 
 De velden C en D worden gedeeld met Hercules. Zorg ervoor dat de cornervlaggen 

worden meegenomen door het laatste Sporting-teams. NB: Sporting heeft rood/geel 
gemerkte KWD vlaggen, Hercules heeft B&D 

 Vanaf 16:00 uur is alcohol toegestaan in de kantine 
 Er geldt een rookverbod bij Sporting. Er kan wel gerookt worden meteen rechts van de 

hoofdingang, daar staat aangegeven waar het mag.  

Afronding na de laatste dienst 
Er moet een wedstrijdcoördinator zijn tot de laatste speelronde is afgelopen en alle 
formaliteiten zijn afgewikkeld. Of je daarna kan gaan, hangt van af van de spelende teams 
en de betrokken scheidsrechters: overleg vooraf hierover. 
 Cornervlaggen worden binnengehaald door laatst spelende teams. 
 Bij vertrek wedstrijdcoördinator (zie ook verderop bij ‘Wat betreft de middagdienst’) ook 

het wedstrijdsecretariaat opgeruimd achterlaten: 
 Hangen alle sleutels weer op de plaats? 
 Gevonden voorwerpen afvoeren naar garderobe-ruimte. 
 Tas met spullen terug naar Erica van Hall. Adres en telefoonnummer staan in het 

schriftje. 
 Overleg met de kantinevrijwilliger en de teamleiders wanneer je weggaat, over de 

volgende taken:  
o Kleedkamers droogtrekken en afsluiten. 
o Velden nalopen op gevonden voorwerpen. 

 

3. AFGELASTINGEN 

Incidentele afgelasting betekent dat sommige wedstrijden zijn afgelast, doordat op 
zaterdagochtend het veld is afgekeurd. Bij Sporting'70 (en andere verenigingen) zal het 
kunstgras vaak wel bespeelbaar zijn en gaan de daarop geplande wedstrijden gewoon door.  
Een algehele afgelasting wordt uiterlijk vrijdag 18:00 uur door de KNVB bekend gemaakt 
op NOS Teletekst 603. Sporting'70 speelt in district West I en vrijwel alle teams spelen in 
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categorie B.  
 
3.1 Incidentele afgelasting 

 
Het meest voorkomende geval (natheid) zal zijn dat de A-veld moet worden afgelast. In 
geval van twijfel kan je contact opnemen met de consul Piter Bosma, bgg Willem 
Muilenburg. Telefoonnummers in het schriftje. De wedstrijden op het kunstgras (B, C en D) 
kunnen vaker wel doorgang vinden, maar niet als het vriest of er sneeuw op ligt. Het aantal 
in te lichten bezoekende teams is dus meestal zeer beperkt. 
 
Bij (nacht)vorst: Bevroren en aangevroren velden worden altijd afgelast, ook kunstgras. Bij 
rijp (en zon) kan je proberen uit te rekenen wanneer die weg zal zijn. Op het B-veld kan dat 
onder de bomenrij lang duren. Vanaf 11 of 12 uur kan er dan gespeeld worden. 
Soms (bij rijp of drassig veld, maar gunstige verwachtingen) kan je besluiten tot herkeuring 
na een paar uur. Licht hierover eventuele bezoekende teams in. 
 
Bij afgelastingen thuis eerst via de app Wedstijdzaken betreffende wedstrijden op AFGELAST 
zetten. De afgelasting ook verwerken via CMS op de website van Sporting (dat gaat in 
principe automatisch na invoering via de app, maar hier zit soms veel tijd tussen). 
Dreigen er afgelastingen probeer dan van te voren af te spreken met de website beheerder 
dat hij ’s-ochtends stand-by is, hij kan eventuele afgelastingen ook voor je doorvoeren op de 
website. Mailadres: website@sporting70.nl, telefoonnummer in schriftje.  
 
Afgelastingen thuis zijn in principe voor de tegenstander zichtbaar via de app en de website. 
Je kunt als extra service de bezoekende verenigingen en de scheidsrechters inlichten, zeker 
als ze van ver moeten komen. Telefoonnummers van bezoekende verenigingen: via de 
website zoeken 
 Telefoonnummers van Sporting scheidsrechters: zie lijst bij documenten in de tas 
 Telefoonnummers van KNVB scheidsrechters zijn in Sportlink te vinden. Instructie hoe 

de gegevens van een scheidsrechter te zoeken zit in de tas. 
 Sporting leiders dienen zelf de app en de website in de gaten te houden. Als Sporting 

leiders opbellen, is het antwoord: “Kijk in de app wedstrijdzaken, of op de website.” Als 
Sporting spelers opbellen: “Bij Sporting gaat het voetballen altijd door en moet je op het 
afgesproken tijdstip naar Sporting komen. Je leider laat je weten als het anders is.” 

 

3.2 Algehele afgelasting 

Zowel de KNVB als Sporting kunnen besluiten dat alle wedstrijden worden afgelast, 
bijvoorbeeld als er veel sneeuw ligt. In dat geval zorgt de wedstrijdsecretaris dat de 
afgelasting is verwerkt op de website van Sporting en de app Wedstrijdzaken. Er hoeft dan 
niemand op het wedstrijdsecretariaat aanwezig te zijn op zaterdag, er mag worden 
aangenomen dat alle teams in dat geval de website checken. 

 

4. GEVONDEN VOORWERPEN 

Er zijn elke zaterdag weer veel gevonden voorwerpen en ook veel verloren voorwerpen. De 
kunst is om ze bij elkaar te krijgen. 
 Kostbaarheden (sleutels, portemonnees) blijven in het wedstrijdsecretariaat, je kan ze in 

de kluis leggen. 
 Kleding en schoeisel blijven gedurende de zaterdag in het wedstrijdsecretariaat, daarna 

verdwijnt het in de kist bij de uitgang. 



SV  SPORT ING ’ 70  
pagina 6 

  
 
Periodiek materialenhok en barruimte nazien op gevonden voorwerpen en deze in de 
garderobe hangen. 
 

5. VERWONDINGEN, CALAMITEITEN 

 Pleisters en verband liggen in de kast, iets kleiner materiaal is achter de bar te krijgen; 
ijszakjes liggen in het vriesvak in het rechterkoelkast van de keuken. Theedoeken onder 
het aanrecht. 

 Er is een AED, hangt buiten bij de ingang van het complex. Er is een code nodig om 
deze los te krijgen. De code hangt op de muur links als je binnenkomt, en staat 
bovendien in het schriftje. 

 Bij ernstige verwondingen wordt naar een arts op het complex gezocht. 
 Brancard is aanwezig en hangt aan de muur in de hal van het wedstrijdsecretariaat. In  

de EHBO ruimte (ingang in de hoek bij de brancard) kunnen vervoerbare geblesseerden 
ook tot rust komen. 

 Bij breuken en in geval van twijfel over de ernst van een situatie 112 bellen voor 
ambulance. Bij deze gelegenheden (doet zich 1-2 keer per jaar voor) de hekken openen 
(en de fietsen die in de weg staan, opzij zetten): de ambulances kunnen tot op het veld 
rijden. Meestal komt er eerst een motorambulance, die beoordeelt of een echte 
ambulance nodig is. 

6. ONGEREGELDHEDEN OP OF RONDOM HET VELD 

Wanneer er problemen ontstaan tussen spelers, begeleiders, scheidsrechter of 
toeschouwers, moet geprobeerd worden deze te verplaatsen naar het wedstrijdsecretariaat 
en onder regie van de wedstrijdcoördinator te brengen. Deze is formeel verantwoordelijk 
voor de gang van zaken op het terrein, alsook de veiligheid van de scheidsrechters. 
Teambegeleiders van Sporting hebben de instructie ontevredenheid en agressie van anderen 
naar de wedstrijdcoördinator te geleiden. 

 Bij ernstige ongeregeldheden (vechtpartij, staking) altijd eerst met de scheidsrechter 
spreken en deze niet verder confronteren met de teamleiders of spelers. Zorg ervoor dat 
het wedstrijdsecretariaat alleen maar via de binnendeur bereikbaar is en stuur iedereen 
weg die er niets mee te maken heeft. Een andere belangrijke maatregel kan zijn om in 
de bestuurskamer (boven tegenover de trap, gele sleutel) de zaken af te handelen. Daar 
zit je rustig. 

 Trek je niets aan van opgewonden spelers of teamleiders, de scheidsrechter is degene 
om wie het gaat. Zorg ervoor dat van de gebeurtenissen informatief en feitelijk verslag 
kan worden gedaan, met namen en gegeven van degenen die zich misdragen hebben, 
of van eventuele getuigen. 

 Bij zeer ernstige ongeregeldheden (met name jegens de scheidsrechter) kun je via 112 
om politie-assistentie vragen. 

 Wangedrag tijdens of rondom de wedstrijden wordt naar de KNVB gerapporteerd. 
Teamleiders zijn verplicht namen en spelersnummers van betrokken spelers aan te 
geven. Indien zij dat weigeren, wordt naam en nummer van de begeleider genoteerd en 
aan de KNVB doorgegeven. Dit leidt altijd tot een (zware) sanctie. 

 Over rode en gele kaarten wordt niet gemarchandeerd. 
 De scheidsrechter vult de benodigde informatie over gele en/of rode kaarten tijdens de 

wedstrijd in de app Wedstrijdzaken in.  
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Alle gevallen van onregelmatigheden (ook lichte) melden aan de Sporting’70 
contactpersonen van het Utrechtse Voetbalconvenant. Binnen Sporting’70 zijn dat de 
voorzitter Willem van Muilenburg en secretaris Arno Ploeg. Zij nemen contact op me de 
andere vereniging om eea te bespreken.  

 

7. ALS DE TEGENSTANDER NIET KOMT OPDAGEN / AFBELT 

 Dit eenduidig aangeven in de app Wedstrijdzaken. 
 Niet marchanderen (uitslag afspreken), wel aangeven of en wanneer men gebeld heeft. 
 Dit geldt natuurlijk ook als een Sporting team niet komt opdagen. 

 
  
8. ONTVANGST SCHEIDSRECHTERS 

 Scheidsrechters moeten in ere worden gehouden! Wedstrijdcoördinator ontvangt en 
verzorgt ze en neemt ze evt. in bescherming tegen kritiek. Ga nooit mee in kritiek op de 
scheidsrechter. Als er iets mis is, dan dat alleen maar met hem/haar onder vier ogen 
bespreken. 

 Zorg ervoor dat je in je hoofd hebt wie er op elk moment aan het fluiten zijn (noteer op 
het veldschema). Scheidsrechters zijn belangrijker dan teamleiders. 

 Vraag na afloop altijd aan elke scheidsrechter hoe het gegaan is en of er bijzonderheden 
waren. Verder: 

o Inleveren wedstrijdkaartje met uitslag. 
o Bij elftallen: invullen van uitslag en evt. kaarten in de app Wedstrijdzaken.  
o Inleveren wedstrijdbal, grensrechtervlaggen en fluitje. 

 Bij kaarten: sta niet toe dat leiders of spelers in het wedstrijdsecretariaat een 
“verzoenend” gesprek met de scheidsrechter aangaan. Ze zijn alleen nodig voor het 
verstrekken van inlichtingen – en eigenlijk ook dat niet, want alle informatie staat in de 
app Wedstrijdzaken. 

 Iedere scheidsrechter heeft recht op een consumptie. De een hecht er meer aan dan de 
ander. Met name wanneer jeugdleden fluiten is dit heel belangrijk. Er is een pasje 
aanwezig waarmee je bij de kantine consumpties kunt halen. 

 Scheidsrechters hebben een aparte kleedkamer, daarvan kunnen ze een sleutel 
meekrijgen. 

  
9. SLEUTELS 

Sleutelbos wedstrijdcoördinatie bevat sleutels voor: 

 Hek & toegang gebouw (via wedstrijdsecretariaat) 
 Paarse loper voor kleedkamers beneden en de scheidsrechterkleedkamer, gele loper 

voor kleedkamers boven en de groene sleutel voor kleedkamer 9 (kan alleen vanuit de 
gang worden geopend) 

 Materialenhok: paarse loper, en de lange steeksleutel: het materialenhok moet op slot 
blijven, als er iets nodig is, dan op zaterdag meelopen, om diefstal van ballen tegen te 
gaan. 

 Verzorgingsruimte/EHBO: zwarte sleutel 
 Bestuurskamer boven: daar hangt de thermostaat, gele loper 
 Sleutel van het kluisje 
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 De sleutel van de ballenkast bij het wedstrijdsecretariaat en de kast met de pc en laptop 

ligt op de bovenste plank in de kast links van de kast met de pc. 
 Sleutelkast bevat: losse sleutels van alle kleedkamers, scheidsrechterkleedkamer. 
 Als aan het begin van de dag de kleedkamersleutels niet aanwezig zijn dan liggen de ze 

nog bij de bar. 

Teams krijgen geen sleutels mee om de kleedkamer af te sluiten.  
Twee uitzonderingen:  

 als een kleedkamer niet meer tussendoor door een ander team voor douchen 
gebruikt wordt (dit is alleen het geval als op een veld ervoor en erna niet gespeeld 
wordt);  

 wanneer een meisjesteam wil afsluiten tijdens het douchen. 

Geef de sleutel van het kledinghok nooit mee, dwz loop altijd zelf mee indien er iets nodig is 
uit het kledinghok. 
 

10. VERLICHTING 

De verlichting voor het A-, B- en D-veld kun je aan- en afzetten via aparte knoppen in de 
installatieruimte, rechts van de scheidsrechterkleedkamer. De deur is te openen met de 
paarse sleutel. Let op: voor het A- en D-veld dienen alle 3 knoppen te worden aangezet, dus 
ook de knop waarbij TRAINING staat. 
 
Sporting verzorgt de verlichting van het D-veld ook als Hercules daar speelt. 
 
De sleutel voor de verlichting van het C-veld ligt achter de bar, en is gemerkt C-veld. De 
bediening zit in het kastje naast de vuilcontainer – je moet de verlichting m.b.v. de sleutel 
activeren / deactiveren.  
 
De verlichting op het K-veld is kapot, en wordt niet meer gerepareerd. 
 
Het kan tot 10 minuten duren voordat de verlichting goed werkt op de velden waar geen 
led-lampen staan.  
 
Na afloop van de wedstrijden moet de verlichting weer worden uitgezet. 
 
11. BALLENBEHEER 

 Tel de ballen in de ballenkast aan het begin van de dag en noteer de aantallen (WIT / 
GEEL / ROOD) in het schriftje. 

 Alle echte wedstrijdballen zijn voorzien van een Sporting logo. Dat is verder alleen het 
geval voor trainingsballen en nooit bij inspeelballen. Ballen met een Sporting logo horen 
op Sporting en niet in tassen van de teams. 

 Als je een scheidsrechter een bal meegeeft, zet je een streepje op het tafelformulier 
(kolom BAL). Als de bal wordt teruggebracht, zet je er weer een streepje doorheen. 

 Accepteer niet wanneer een bal verdwenen zou zijn ‘in de sloot’, ‘aan overkant’, op de 
snelweg’. Ze zijn allemaal te vinden bij goed zoeken en dat moeten de teamleiders en 
de spelers zelf doen. Op het wedstrijdsecretariaat hoort een stok te liggen waarmee 
ballen uit de sloot kunnen worden gehaald. Deze stok ligt meestal echter ergens langs 
de sloot: teamleiders/spelers moeten deze zoeken. 

 Kijk ook goed of ze wel een wedstrijdbal terugbrengen en niet een andere. 
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 In de middelste kast verzamelen we afgetrapte ballen van een dubieuze soort, die 

dankbaar gebruikt worden door jongens en meisjes die nog een balletje willen trappen. 
 Er zijn twee ballenpompen: in het wedstrijdsecretariaat en bij het kledinghok 

(buitenkant). 
 Als er ballen tekort zijn: Gerard Hendriks bellen, telefoonnummer in schriftje (ook als de 

ballenpomp kapot is, of er ander materiaal ontbreekt/kapot is) 
 

12. RESERVESHIRTS 

 Wanneer de tegenstander in het rood speelt, moet Sporting van shirt wisselen. Voor de 
jongere jeugd is er alleen geel, voor senioren / A ook blauw en groen. 

 Bij zeventallen is het dragen van gele of groene hesjes voldoende oplossing. 
 Geef shirts mee zonder de kratten, die gaan gauw kapot. Tel de hoeveelheid 

meegegeven shirts en maak de leider of aanvoerder ervoor verantwoordelijk dat ze 
allemaal terugkomen. 
 

  
13. NIEUWE AANMELDINGEN 

 Informeer naar het geboortejaar (dat bepaalt de categorie waarin men speelt). 
 Leg uit dat ze zich via de website moeten aanmelden. Dit geldt voor iedereen: nieuwe 

spelers of spelers die over willen stappen naar Sporting’70. Het verplicht tot niets, maar 
plaatst je op de wachtlijst. Laat ze evt. de wachtlijst zien. 

 Als men eerder bij een andere vereniging heeft gevoetbald – ook al is dat enige jaren 
geleden – dient men de overschrijving bij de andere club aan te geven. Zij starten de 
procedure op.  

 Leg uit dat er wachtlijsten zijn, en dat dit bij de JO 9 t/m de JO13 vaak erop neerkomt 
dat men moet wachten tot er iemand mee ophoudt. De wachtlijst wordt afgewerkt per 
geboortejaargang en zijn er beperkingen op het aantal instromers (per jaargang).  

 De wachtlijsten worden op aanmelddatum afgewerkt rekening houdend met de 
familieregeling. Informatie over wachtlijsten staat op de website en is te krijgen bij de 
respectievelijke hoofdleiders. 

 Verwijs naar de hoofdleiders en bestuur als bron van informatie over hoe lang de 
wachtlijst op dit moment is. 

 Er komen regelmatig ouders van leden met een U-pas vragen hoe dat werkt. Procedure 
is: foto maken van voor en achterkant van het pasje en via whatsapp doorgeven aan 
Marjard. Telefoonnummer in schriftje.    

  
14. VEEL GESTELDE VRAGEN EN HUN STANDAARDANTWOORDEN 

Q Waarom is er geen scheidsrechter voor onze wedstrijd?  
Er zijn helaas te weinig scheidsrechters bij de club, daarom moeten in een aantal 
gevallen de ouders/betrokkenen zelf fluiten 

Q Maar dat gaat echt niet lukken, niemand kan/wil bij ons fluiten/vlaggen.  
Er zal toch iets geregeld moeten worden. Het bestuur kan hiervoor een keer langs 
komen, om met ouders te bespreken dat vrijwilligerswerk erbij hoort 

Q Er zou een scheidsrechter bij onze wedstrijd zijn, maar hij is er (nog) niet. 
Scheidsrechter in dit geval bellen (tel lijst in schriftje). Soms lukt het een andere 
scheidsrechter te bellen.  

Q Gaat de wedstrijd door?  
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Dat hoor je van je leider. 
Q Zijn er extra keepershandschoenen / shirts / broekjes / aanvoerdersband?  

Nee 
Q Mag ik even bellen?  

Ja 
Q Die scheidsrechter, die kon er echt helemaal niets van! 

Het is de beste die we hebben! 
Q Waarom kunnen we niet de spullen in de kleedkamer achterlaten? Er speelt toch 

niemand na ons!  
Maar wel vòòr jullie en die moeten nog douchen. 

Q Waarom moeten wij altijd zo vroeg / laat voetballen?  
Er wordt gespeeld met vaste aanvangstijden die bij de knvb worden opgegeven. We 
kunnen niet gaan schuiven met een team, omdat er dan ook andere teams moeten 
schuiven en dat is geen doen. 

Q Kunnen er nog ergens anders gevonden voorwerpen liggen (dan in wedstrijdsecretariaat 
& garderobe).  
Kijk achter de bar. 

Q Mogen we een bal om wat over te trappen?  
Ja (liggen in het middelste kastjes, noteer de naam). 

  
 


