
 
Algemeen 
De competitie begint binnenkort weer en je gaat dit jaar een Sporting-jeugdteam 
begeleiden. Wellicht is dit je eerste jaar als leider of misschien ben je al langer leider bij 
Sporting. We hopen in ieder geval dat je een leuk seizoen met je team tegemoet gaat. 
Omdat het, zeker voor beginnende leiders, niet altijd duidelijk is wat er van je verwacht 
wordt, hebben wij de belangrijkste taken wat nader omschreven. Een uitgebreider overzicht 
hoe bij Sporting’70 de jeugd reilt en zeilt, vind je in het Jeugdbeleidsplan en in het 
Beleidsplan Dames- en Meisjesvoetbal. 
  
Wat algemene en samenvattende info is ook op de website opgenomen: 
https://www.sporting70.nl/652/in-het-kort/ 
 
Sporting’70 heeft naam gemaakt door de begeleiding die wij de spelers geven. Hoewel wij 
voetbalprestaties belangrijk vinden, zijn deze prestaties niet allesbepalend. Spelvreugde is 
zeker zo belangrijk als resultaat. Wij proberen ook elk team evenveel aandacht te geven. 
Dat betekent: 

 Als er niet gevoetbald of getraind kan worden, proberen we als vereniging toch nog 
activiteiten te ontplooien. We verwachten van de spelers dat zij hieraan meedoen en 
van alle teambegeleiders dat ze die activiteiten organiseren. 

 Ook proberen wij er voor te zorgen dat elk team een eigen trainer heeft voor de 
hoofdtraining doordeweeks. 

Je gaat als leider en/of trainer meewerken om de organisatie rondom een van deze teams 
zo goed mogelijk te laten verlopen. Succes! 
  
Teambegeleiding 
Als regel hebben de teams twee begeleiders: een teamleider en een trainer/coach. De 
teamleider organiseert de activiteiten op zaterdag/zondag en overlegt met de trainer als 
daar ook de coaching bij hoort. Regel met elkaar de taakverdeling.  
Je kunt dit het beste voor het seizoen even met elkaar bespreken. Denk in ieder geval niet 
van elkaar dat de ander (of dat jij) het wel zal doen. Het moet duidelijk zijn wie de opstelling 
maakt en de wisselbeurten bepaalt. Samen zorg je voor een leuke sfeer in het team. Als er 
een taakverdeling wordt gemaakt tussen trainer door de week en teambegeleider op 
zaterdag/zondag, hou dan in ieder geval nauw contact, en maak op zaterdag een van de 
(andere) ouders verantwoordelijk voor waterzak, ballen, schoonmaken of iets anders. 
  
Lidmaatschap 
Iedere teambegeleider dient lid te zijn van Sporting en op die manier over een KNVB 
lidnummer te beschikken. Je kunt je hiervoor aanmelden via het aanmeldingsformulier. Aan 
het lidmaatschap als ‘kaderlid’ zijn geen kosten verbonden, de ‘bondskosten’ worden uit het 
algemene verenigingsbudget betaald. De betekenis van dit lidmaatschap is dat je formeel 
namens de vereniging mag optreden bij een wedstrijd en ook dat je geschorst en geroyeerd 
kunt worden als dat fout gaat. Het lidmaatschap van de KNVB zorgt er ook voor dat je WA 
verzekerd bent bij handelingen als teambegeleider. 
  
Verzekering 
Als KNVB lid (dat geldt voor begeleiders en spelers) ben je via de KNVB tegen schade door 
ongevallen verzekerd. Een ongeval is: “een plotselinge, ongewilde, van buiten komende 
gewelddadige rechtstreekse inwerking op het lichaam van de verzekerde, welke 
geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de dood, blijvende 
invaliditeit of geneeskundige (tandheelkundige) kosten het gevolg is/zijn”. Verder informatie 
is te vinden op de KNVB site. 
  
Spelmaterialen 
Elk team krijgt de beschikking over eigen materialen (bv inspeelballen). Wij verwachten van 
de leiders dat hier goed op wordt gelet. Jaarlijks geeft Sporting bijna 4000 euro aan 
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spelmateriaal uit. Probeer de inspeelballen thuis te bewaren. Heb je hier geen 
mogelijkheden voor, bespreek dit dan even met onze materiaalman Gerard Hendriks. Zorg 
ervoor dat de ballen voor de wedstrijd hard genoeg zijn (dit is het eerste wat je moet doen 
als je op zaterdag naar Sporting komt). Let vooral tijdens de wedstrijd op de inspeelballen, 
ze zijn zo weg en een simpele bal kost al gauw 30 euro. Markeer de ballen met een niet 
uitwisbare stift. Kapot materiaal kan je altijd omruilen bij Gerard Hendriks. Na het seizoen 
moet je al je materiaal weer inleveren bij Gerard.  
  
De wedstrijdbal bij thuiswedstrijden wordt verstrekt door de wedstrijdcoördinator aan de 
scheidsrechter en dient na afloop van de wedstrijd weer te worden ingeleverd. 
  
Ballen 
Sinds een aantal jaren adviseert de KNVB in elke leeftijdsgroep het gebruik van 
wedstrijdballen maat 5. Voor alle leeftijdsgroepen zijn de ballen dus even groot! Het verschil 
zit in het gewicht. Let hier goed op: 

 M013, JO8/JO9 en JO10/JO11-zeventallen spelen met een bal van max. 320 gram 
ROOD 

 O13/O12 elftallen (en de JO11-1) spelen met een bal van max. 370 gram  GEEL 
 O19/O14-junioren en senioren spelen met een bal van max. 453 gram. WIT/GOUD 

De wedstrijd- en trainingsballen kunnen nooit inspeelballen zijn. Je mag deze ballen nooit 
mee naar huis nemen. 
  
Reserve-shirts 
Als de tegenpartij in dezelfde kleur shirts speelt als Sporting en Sporting speelt thuis dan 
kun je bij de wedstrijdcoördinator reserve-shirts (of hesjes) krijgen. Let goed op dat de 
shirts na afloop allemaal teruggegeven worden. Een set die niet meer volledig is, is voor 
Sporting waardeloos en betekent een strop van ongeveer 200 euro. 
  
Digitaal wedstrijdformulier 
Samenvattend moet er in het DWF de volgende stappen worden doorlopen:  

 Je ontvangt van Sporting een inlogcode. 
 Je “bondsteam” is al aangemaakt door de ledenadministratie. Je hoeft alleen maar 

aan te vinken welke spelers inderdaad zullen meedoen. Als je invallers uit andere 
Sportingteams hebt, kun je die via een zoekfunctie toevoegen. 

 Je dient ook de naam van de coach en de grensrechter aan te geven. 
 Je verklaart je namens de de aanvoerder accoord. 
 Verricht deze handelingen bij voorkeur op vrijdagavond thuis, zodat alles op 

zaterdag / zondag al geregeld is. 
 Na afloopt van de wedstrijd verricht je de volgende handelingen: 
 Je voegt de spelers toe die tijdens de wedstrijd erbij zijn gekomen (indien van 

toepassing). 
 Je verklaart je opnieuw accoord met de opstelling. 
 De verdere afhandeling doet de scheidsrechter en de wedstrijdcoordinator. 
 Je spelerspassen lever je voor de wedstrijd in bij de wedstrijdcoordinator (of direct 

bij de scheidsrechter). Vergeet ze niet na afloop weer mee te nemen!! 

  
Spelerspassen 
Met de invoering van het mobiele Digitale Wedstrijdformulier zijn ook de spelerspassen 
digitaal geworden. Het doel van de spelerspas is met name een sterkere greep te hebben op 
het opstellen van ongerechtigde spelers: spelers die te oud zijn (en geen dispensatie 
hebben), in standaardelftallen voetballen, geschorste spelers, spelers die lid zijn van een 
andere vereniging of helemaal niet bij een vereniging zijn aangesloten. 



SV  SPORT ING ’ 70  
pagina 3 

  
 
Spelerspassen zijn er voor alle spelers van O12 leeftijd en ouder. De spelerspas wordt 
aangevraagd door Sporting – het enige wat de spelers moeten doen is een digitale pasfoto 
inleveren bij de ledenadministratie. De spelerspas blijft bij de jeugd 5 jaar geldig, voor 
senioren 10 jaar.  
De officiële procedure is dat de scheidsrechter voor de wedstrijd nagaat of de spelerspassen 
en het wedstrijdformulier overeenstemmen. Daarnaast is er een visuele inspectie van de 
teams op het veld, om te zien of passen en spelers bij elkaar horen. Volgens de officiële 
procedure dient dit na afloop van de wedstrijd apart voor de wisselspelers te gebeuren.  
Het uit den boze om ongerechtigde spelers op stellen. Dit is niet alleen onsportief, maar de 
sancties die de KNVB hiervoor oplegt, zijn niet mals.  
NB: Een speler die een (directe) rode kaart heeft gekregen is altijd geschorst voor de 
volgende wedstrijd. 
  
Dispensatiespelers 
Dispensatiespelers zijn alleen toegestaan in de zgn. B-categorie – dit zijn bij Sporting alle 
teams behalve bv de A1 en B1. Dispensatie moet zijn verleend door de KNVB en de brief 
daarover moet je kunnen laten zien met de spelerspassen. Alleen spelers aan wie formeel 
dispensatie is verleend, kunnen in het digitaal wedstrijdformulier worden ingevuld. Als er 
meerdere dispensatiespelers in een team zijn, mogen er maximaal 3 tegelijk in het veld 
staan. 
  
Het speelschema 
Het is tegenwoordig heel gemakkelijk om het speelschema van het gehele jaar tevoren op te 
maken. Vergelijk daarvoor het schema van je team op de KNVB website met het 
standaardspeelschema. Op deze manier kun je vooruit plannen wanneer je uitwedstrijden en 
extra vervoer nodig hebt. Inhaalwedstrijden en oefenwedstrijden laten zich op deze manier 
natuurlijk niet plannen. Op de Sporting website staat een korte schriftelijke cursus hoe het 
moet. 
  
Uitwedstrijden 
De teamleiders moeten zorgen dat het vervoer naar uitwedstrijden wordt geregeld. Regel dit 
tijdig. De ervaring leert dat het op het laatste moment regelen van vervoer een stuk 
moeilijker is omdat veel mensen dan al andere afspraken hebben. Vertel alle meerijders 
waar ze moeten zijn en probeer in rustig convooi samen aan te komen. Er zijn talloze 
verhalen over teams die geheel of gedeeltelijk het spoor kwijt zijn geraakt… Laat het team 
verzamelen op Sporting en sta alleen in uitzonderingsgevallen toe dat kinderen ‘op eigen 
gelegenheid’ naar uitwedstrijden gaan. Niet alleen ben je dan het overzicht kwijt, het 
verzamelen voor de wedstrijd en het gezamenlijk vervoer draagt positief bij aan de beleving 
van de wedstrijd. 
  
Bij uitwedstrijden moet je als leider je melden in het wedstrijdsecretariaat (bestuurskamer, 
commissiekamer) van de tegenpartij bij de wedstrijdcoördinator ter plaatse. Hier krijg je te 
horen waar je team zich moeten omkleden en op welk veld je team moeten voetballen. 
Bedenk dat je met je team te gast bent bij de tegenpartij en laat je team zich hiernaar 
gedragen. Laat ook de kleedkamer schoon achter. De teamleider dient als laatste de 
kleedkamer te verlaten. Als je daarvan een regel maakt, blijven er ook geen spullen liggen. 
Meld je na afloop hier weer af. 
  
Thuiswedstrijden 
Bij thuiswedstrijden start je door je aan te melden bij de wedstrijdcoördinator. Daar hoor je 
of de tegenstander er al is, wie de scheidsrechter is, op welk veld je speelt en welke 
kleedkamers je hebt. Voorafgaande aan de wedstrijd dient de opstelling in de DWF te zijn 
ingevoerd. 
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Wees verder gastheer/vrouw voor de tegenpartij. De dienstdoende wedstrijdcoördinator 
wijst hun het speelveld en kleedlokaal. 
  
Als je leider bent van een team dat op een half veld speelt en je speelt de eerste wedstrijd 
van de dag dan wordt er van je verwacht dat je de doelen uitzet. Speel je als laatste op een 
half veld dan wordt er van je verwacht dat je de doelen weer opruimt. De haken voor de 
kleine doelen (op grasveld) zijn te vinden en dienen te worden teruggelegd in het 
wedstrijdsecretariaat. 
  
In de pauze of na de wedstrijd krijgen alle spelers thee of limonade. Regel de tijd van te 
voren met de vaste paviljoenvrijwilliger en zorg ervoor dat ook de tegenstander te drinken 
krijgt. 
  
Na de wedstrijd moeten de kleedlokalen (dus ook van de tegenpartij!) worden 
schoongemaakt. Het is aan te bevelen om binnen je team (of met de ouders) een 
taakverdeling te maken. Het is van groot belang tijdig de kleedkamers weer schoon en 
droog op te leveren, een ander team staat vaak al voor de deur. (De capaciteits-problemen 
bij Sporting zijn wat betreft de kleedmakers nog groter dan bij de velden!) 
  
Trainingen 
Er mag alleen op het korfbalveld, de tussenstrook en de kunstgrasvelden getraind worden  
en op de tijden zoals in het trainingsschema vermeld. Trainingen op het hoofdveld zijn iet 
toegestaan.  
 
Hou je strikt aan het trainingsschema (het schema staat op de website). Dat betekent ook: 
op tijd ophouden en snel de kleedkamers weer ontruimen. Op tijd beginnen is daarom ook 
een must. Voorkom echter op de je spelers te vroeg komen en dan door de eerdere 
trainingen heen gaan lopen. 
  
De trainers krijgen per team een ballenzak of ballenbak uitgereikt. Let op dat je de ballen 
gebruikt die bestemd zijn voor jouw team. Na de training dienen de ballen en het overige 
materiaal weer netjes in het materiaalhok te worden teruggelegd. Eventueel kunnen de 
spullen ook worden overgedragen aan een trainer die na je wil gaan trainen. Maak daarover 
afspraken. Let op dat de ballen niet kwijtraken aan spelers die later moeten trainen en 
alvast een balletje willen gaan trappen... Tel altijd de ballen en ander materiaal voor de 
training en na afloop om te zien wat je kwijt bent geraakt. 
  
Nieuwe spelers en wachtlijsten 
In de loop van het seizoen is er soms nog aanloop van nieuwe spelers. Deze dienen zich te 
melden via het aanmeldingsformulier en worden dan op de wachtlijst geplaatst. Gezien de 
beperkte mogelijkheid nieuwe teams te vormen, betekent dit dat men vaak lang zal moeten 
wachten totdat er een plaats in een team vrijkomt. Het komt soms voor dat nieuwe spelers 
zich op de training melden en ‘alvast meetrainen’. Dit is niet de bedoeling! Niet alleen moet 
je je training tot je eigen team beperkt houden om op deze manier het teamverband te 
versterken, maar op deze manier worden verkeerde verwachtingen gewekt over wie er aan 
de beurt is. Verwijs nieuwe aanmeldingen (ook al zijn het broertjes, zusjes, neefjes, 
voormalige leden of briljante voetballers) altijd naar de website om zich aan te melden. De 
hoofdleider beheert de wachtlijst samen met het bestuur en neemt contact op met de 
aangemelde spelers wanneer zij aan de beurt zijn. Indeling van spelers behoort niet tot de 
bevoegdheid van teambegeleiders. 
  
Afgelastingen 
Bij afgelastingen proberen we altijd wat te organiseren. Bij algehele afgelastingen wordt er 
iets met de hele groep gedaan. Als we het tevoren aan zien komen, proberen we een 
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zaalaccommodatie te vinden voor de jeugdteams. In andere gevallen gaan we naar strand of 
bos. Bij incidentele afgelastingen moet er wat per team georganiseerd worden. Doe dit in 
overleg met de hoofdleider. Dit gebeurt in principe op het tijdstip dat het team bij Sporting 
moet verzamelen. Soms is het dan mogelijk op Sporting te trainen. Indien dit niet het geval 
is, kunnen bos, zandverstuiving of zwembad een gelegenheid bieden om de kinderen toch 
bij elkaar te laten komen. 
  
Bij afgelastingen geeft de wedstrijdcoördinator van dienst zo snel mogelijk dit aan de 
betreffende teams door. Dit is NIET een mededeling dat je een zaterdag thuis kunt blijven, 
integendeel! Het betekent dat je onmiddellijk een vervangend programma moet verzinnen. 
Het is niet de bedoeling dat men op zaterdag zelf naar het Sporting paviljoen belt. De 
wedstrijdcoördinator heeft het dan veel te druk met het bellen van andere verenigingen. 
Wen de kinderen en ouders eraan dat ze nooit zelf bellen, maar gewoon naar Sporting 
komen, tenzij ze gebeld worden. 
  
Als er besloten wordt om bij afgelastingen een keertje niets te doen, moeten de spelers door 
de leiders worden ingelicht. 
  
Jeugdbeleidsplan Sporting 70 
  
Sporting heeft in een beleidsplan neergelegd wat de vereniging wil bereiken met haar jeugd 
en op welke manier. We verwachten dat je werkt in de lijn van het Jeugdbeleidsplan. Het 
Jeugdbeleidsplan en het Beleidsplan Meisjes en Vrouwen op de Sporting website te vinden. 
Belangrijke informatie hierin is onder meer: 

 Doelstellingen van het Sporting jeugdbeleid. 
 Technisch werkplan waarin per leeftijdscategorie wordt uitgelegd hoe het voetbal bij 

Sporting aangeleerd en beleefd moet worden. 
 Het activiteitenplan voor alternatieven bij afgelastingen en extra activiteiten door het 

jaar heen. 
 Richtlijnen voor elftalsamenstelling bij overgang naar het nieuwe seizoen. 
 Communicatielijnen binnen Sporting: wie moet wie bellen. 

  
Speeltijden 
O19/O18-junioren 2 x 45 minuten 
O17/O16-junioren 2 x 40 minuten 
O15/O14-junioren 2 x 35 minuten 
O13/O12-pupillen 2 x 30 minuten 
O13/O12-zeventallen 2 x 30 minuten 
O11/O10-pupillen 2 x 25 minuten 
O9/O8-pupillen  2 x 20 minuten 
 
Voor de O13-O8 gelden specifiekere spelvormen en veldindelingen afhankelijk van de 
leeftijdsgroep en de introductie van de “nieuwe spelvormen” van de KNVB vanaf seizoen 
2017-2018, 
 
Invallersbepalingen 
In het gehele jeugdvoetbal zijn vijf invallers per wedstrijd toegestaan. Bij teams in de B-
categorie mag doorlopend worden gewisseld, bij teams in de A-categorie (dit zijn de 
selectieteams van bv JO19 en JO17) mag dat niet. 
  
Penalties en op tijd weg 
Bij teams op een half veld wordt na afloop een penaltyserie genomen, zodat iedereen nog 
een keertje aan de bal komt. Een goede gewoonte. Let er bij thuiswedstrijden op dat deze 
niet te lang duren en dat de volgende wedstrijd op tijd kan beginnen. Wijk, als de tijd vol is, 



SV  SPORT ING ’ 70  
pagina 6 

  
 
liever uit naar een trainingsveld. Bedenk dat als iedereen 5 minuten extra tijd neemt, de 
oudere teams op het einde van de dag niet meer kunnen voetballen wegens invallende 
duisternis. 
  
Scheidsrechters 
Bij thuiswedstrijden behoort Sporting voor een scheidsrechter te zorgen. De 
wedstrijdsecretaris heeft hiervoor een aantal vrijwilligers ter beschikking, maar het is niet 
mogelijk om voor elke wedstrijd een gegadigde te vinden. In dat geval dient een vrijwilliger 
onder ouders of teambegeleiders te worden gevonden. Een fluitje is te verkrijgen bij 
wedstrijdcoördinator. Fluiten bij de jongere jeugd is niet moeilijk; het belangrijkste is dat het 
eerlijk gebeurt en dat alleen bewust gemene overtredingen onmiddellijk worden bestraft, 
waarbij een speler rustig wordt toegesproken. Bij al te wilde acties kan een speler voor 5 
minuten worden uitgesloten (gele kaart).  
Er zijn een paar bijzondere regels bij 7x7 voetbal: 

 Terugspeelbal op de keeper is toegestaan 
 Vermijd bij de jongste jeugd strafschoppen zoveel mogelijk, ook bij hands. 
 Geen buitenspel 
 Halve corners 
 Geen indirecte vrije trappen, ze mogen er allemaal direct in. 

Onthoud je van elk commentaar op de leiding en laat dit ook niet bij spelers en ouders toe. 
Meer informatie over en voor scheidsrechter bij Sporting is te vinden in het document 
Aanwijzingen voor scheidsrechters. 
  
Ongeregeldheden 
Helaas komen op en rondom het voetbalveld soms zaken voor, die men absoluut niet zou 
wensen in de buurt van jeugdige sporters: onsportief en gemeen spel, kritiek en agressie 
tegen scheidsrechters, onderlinge fysieke of verbale agressie tussen spelers, toeschouwers 
en zelfs teambegeleiders. Het moge duidelijk zijn dat onsportief en agressief gedrag van 
spelers, begeleiders of toeschouwers voor ons op geen enkele manier acceptabel is – wie 
zich niet kan beheersen kan geen teamleider zijn of bij Sporting spelen.  
Als zich toch ongeregeldheden voordoen, houd je dan aan de volgende regels: 

 Haal spelers die opzettelijk onsportief spelen (ook Schwalbes en ‘professionele’ 
overtredingen) onmiddellijk naar de kant en laat ze daar. 

 Roep in geval van ongeregeldheden je team bij elkaar en zorg ervoor dat iedereen 
zich onthoudt van verkeerde daden. Hou ze allemaal goed in de gaten. Loop nooit 
het veld in zonder toestemming van de scheidsrechter en laat ook niet toe dat 
toeschouwers of wisselspelers dat doen. 

 Ga geen discussies aan met scheidsrechter, tegenspelers of begeleiders en 
toeschouwers van de tegenpartij. Zwijg, doe of je gek bent, of loop in het uiterste 
geval gewoon weg. 

 De scheidsrechter is heilig: zijn beslissingen zijn geldig en kunnen niet worden 
teruggedraaid. Protesten en klachten daartegen hebben geen enkele zin. 

 Meld je met ongenoegens bij de wedstrijdcoördinator van dienst en niemand anders. 
Deze persoon dient bij elke KNVB wedstrijd aanwezig te zijn (en is op dat moment 
een KNVB functionaris) en is de baas van het terrein. Hij/zij is steeds 
verantwoordelijk voor de veiligheid van scheidsrechters en spelers en regelt wat 
daarvoor nodig is: het staken van een wedstrijd, fysieke bescherming van de 
scheidsrechter, een afkoelingsperiode, of wat dan ook. 

 Probeer onverkwikkelijkheden (uit en thuis) altijd onder regie van de 
wedstrijdcoördinator te brengen: als er discussies ontstaan, moet de vaste 
boodschap zijn: “laten we het even verder bespreken met de wedstrijdcoördinator”. 

 Meldt ongeregeldheden (ook bij uitwedstrijden) altijd bij de wedstrijdcoordinator 
Deze rapporteert aan het bestuur. Het bestuur neemt contact op met de tegenpartij 
en dringt er zonodig op aan dat de andere vereniging maatregelen zal treffen. 
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Gele en rode kaarten 
Naarmate onze jeugdteams hoger gaan spelen, worden ze vaker geconfronteerd met gele 
en rode kaarten. Gele kaarten worden in categorie B voetbal direct omgezet in tijdstraf, ze 
worden niet meer op het wedstrijdformulier vermeld en leiden niet tot boete. Rode kaarten 
worden op het wedstrijdformulier genoteerd door de scheidsrechter, met een code die de 
aard van de overtreding aangeeft. Op zo’n vermelding volgt een boete en – afhankelijk van 
de aard van overtreding en strafblad – een of meerdere wedstrijden schorsing.  
Hierbij gelden de volgende richtlijnen: 

 Marchandeer niet. Als een kaart ten onrechte gegeven wordt, kun je dat naderhand 
in een verklaring aangeven. Het systeem van gele en rode kaarten geeft duidelijke 
signalen naar spelers, vereniging en knvb en wordt wereldwijd goed begrepen. 

 Vanaf het seizoen 2010-2011 wordt bij directe rode kaarten het zgn. 
schikkingsvoorstel gehanteerd. Dit houdt in dat de KNVB tuchtcommissie op basis 
van (alleen) het verslag van de scheidsrechter een voorstel voor schorsingsduur 
doet (dat doorgaans wat onder de formele normen zal liggen). Pas na ontvangst van 
het schikkingsvoorstel kunnen vereniging of speler besluiten in beroep te gaan. Door 
deze procedure is het niet meer nodig dat spelers na afloop van de wedstrijd 
verklaringen afleggen. 

 Op een directe rode kaart voor een speler volgt altijd onmiddellijk een schorsing van 
één bindende wedstrijd, ook voordat de KNVB een schikkingsvoorstel heeft gedaan. 
Dit is ook zo als de speler onschuldig zou zijn. 

 Handhaaf de schorsingen, ook bij ernstige spelerstekorten. 
 Boetes worden bij Sporting in rekening courant geïnd door de KNVB, Sporting stuurt 

vervolgens een acceptgiro naar de speler. Sta niet toe dat een team de boete van 
een iemand (voor een ‘professionele overtreding’) vergoedt. 

  
Staking 
Een wedstrijd staken kan alleen maar gebeuren door de scheidrechter. De scheidsrechter 
geeft de reden van staking door aan de KNVB. De KNVB vraagt inlichtingen bij de betrokken 
clubs en een verklaring (geen standaardformulier) kan het beste direct worden opgezonden. 
De termijnen zijn bijzonder kort (3 werkdagen) en men dient deze zaken daarom in 
hetzelfde weekend als de gestaakte wedstrijd af te wikkelen. Als een wedstrijd (door de 
scheidsrechter) gestaakt wordt omdat een van de teams weigert verder te spelen, volgt voor 
dat team nagenoeg altijd een boete en punten in mindering. Deze boetes zijn zeer hoog 
(honderden euro’s). Zij worden door Sporting op het team als collectief verhaald. 

 
Kleding 
Het tenue van de spelers dient in orde te zijn. Voor alle jeugdteams worden deze door de 
hoofdsponsor Jeugd 123inkt.nl geleverd. Hiervoor is een vaste vergoeding per seizoen 
verschuldigd. Kapotte kleding kan worden geruild, extra kleding kan via de webshop worden 
aangeschaft.  
Let vooral op de broekjes. Sporting speelt in effen witte broekjes. Onder de broekjes mag 
uitsluitend een witte sliding-broek worden gedragen. Scheenbeschermers en (Sporting) 
voetbalkousen zijn verplicht. Hieraan kan men de kinderen niet jong genoeg wennen. Als bij 
kou of op kunstgras met lange broek of maillot gespeeld wordt, moeten deze onder de 
voetbalkleren gedragen te worden. 
  
Afbellen 
Benadruk bij de spelers (en hun ouders) dat er tijdig afgebeld moet worden voor de 
wedstrijden en trainingen als zij verhinderd zijn en dat zij alleen in het uiterste geval moeten 
afbellen. Voor wedstrijden is dat uiterlijk donderdagavond bij de leider(s). Afbellen voor 
trainingen moet bij de trainers. Laat je spelers eraan wennen dat zij altijd bellen als ze niet 
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kunnen komen en doe altijd navraag als iemand er onverwacht niet geweest is. Voetballen is 
een teamsport en je benadeelt de anderen als je (vaak) niet komt. 
  
Invallers uit andere teams 
Als je te weinig spelers hebt voor een wedstrijd, kun je aanvulling vragen uit andere teams. 
Veel kinderen vinden het leuk om twee wedstrijden te spelen en bij een grote vereniging als 
Sporting zijn vrijwel altijd mogelijkheden aanvulling te vinden. Hou je daarbij aan de 
volgende regels. 

 Overleg over invallers altijd eerst met de hoofdleider van je categorie en/of de leider 
van het andere team. Zoek pas daarna contact met de betrokken speler, maar laat 
dit over aan de teamleider als je de speler niet kent. 

 Je kunt je voorkeuren uitspreken, maar de teamleider van het andere team bepaalt 
wie er gestuurd wordt en wie niet. 

 Het is niet sportief om aanvulling te zoeken uit hogere teams en juist goed voor 
spelers uit lagere teams eens hogerop te spelen. 

 De naam van de invallers kun je via een zoekfunctie in het DWF plaatsen. De spelers 
moeten zelf hun spelerspas opvragen bij hun teamleider en die weer terugbrengen. 

 Een uitgenodigde invaller speelt altijd (een hele wedstrijd), tenzij tevoren is duidelijk 
gemaakt dat hij/zij als reserve meegaat of er andere afspraken zijn gemaakt. 

  
Kun je een wedstrijd afzeggen? 
In tijden van vakanties, examens, griep of ander malheur is het wel eens moeilijk om een 
team op de been te brengen. Je eerste taak als teamleider op deze problemen zoveel 
mogelijk te anticiperen: vroeg op de hoogte zijn en de vereiste maatregelen treffen. Je doel 
moet zijn om de wedstrijd toch te spelen. In eerste aanleg kan dat het beste via invallers uit 
andere (lagere) teams. Er zijn bij Sporting altijd veel mogelijkheden om invallers te regelen. 
Als je tijdig de moeilijkheden ziet aankomen, kunnen we bovendien de aanvangstijden van 
de thuiswedstrijden zo aanpassen dat invallen optimaal mogelijk is. 
  
Gaat het toch niet lukken om een team op de been te brengen, dan staan de volgende 
mogelijkheden open: 

 Verplaatsen naar een andere dag in overleg met de tegenstanders. Doe dit altijd in 
overleg met hoofdleider / wedstrijdsecretaris. Voor thuiswedstrijden is er veld nodig 
en kunnen zij aangeven wanneer dat zo is. Bij uitwedstrijden moet de vraag eerst bij 
functionarissen bij de tegenstander terecht komen. 

 Je mag ook met een incompleet team spelen: 7 is het minimum bij een elftal, 5 bij 
een zevental. Leuk voetballen is het niet, maar het mag wel. 

In het uiterste geval kunnen we om een ‘baaldag’ bij de KNVB vragen. Dit is alleen beperkt 
mogelijk bij categorie B teams en maximaal 2x per seizoen in een beperkte periode. 
Aanvragen loopt via de wedstrijdsecretarissen. We willen van deze regeling alleen in het 
uiterste geval gebruik maken.  
 
Douchen 
Ook (gezamenlijk) douchen behoort bij (team)sport. Veel ouders willen hun kind na training 
of wedstrijd liever onmiddellijk meenemen en thuis onder de douche zetten. Leg ze uit dat 
dat niet goed is voor de teamgeest en accepteer het in ieder geval niet na wedstrijden. Ook 
het schoonmaken van het kleedlokaal na afloop van training en wedstrijden hoort erbij. Geef 
de spelers hierin zo snel mogelijk een taak en vraag – zolang de spelers het nog niet alleen 
kunnen – de ouders mee te helpen. 
  
Pesten en andere disciplineproblemen 
Het begeleiden van een groep jongeren is niet alleen maar feest – soms zijn er serieuze 
moeilijkheden binnen een team, tussen spelers onderling, of misdragen spelers zich buiten 
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wedstrijden zich op andere wijze. In onze multiculturele stad vormt de omgang tussen 
allochtone en autochtone jongeren een speciaal aandachtspunt. Moeilijkheden komen in alle 
leeftijdsgroepen voor, bij jongens en bij meisjes. Vooral bij pubers kan dit ernstige vormen 
aannemen, met kans op sociale, psychische en motivationele schade voor de betrokken 
jongeren en jezelf. Algemene richtlijnen hoe te handelen zijn moeilijk te geven, maar hou in 
ieder geval het volgende in het oog. 

 Let er goed op hoe de kinderen met elkaar omgaan en dat zij hierbij steeds respect 
voor elkaar tonen. Wees gevoelig voor kleine signalen en neem klachten serieus. 
Praat met ze allemaal. 

 Je kunt disciplineproblemen niet oplossen door overal en altijd iedereen in de gaten 
te houden. Onderlinge problemen moeten bespreekbaar worden gemaakt en 
uiteindelijk door de teamspelers zelf worden opgelost. 

 Bij voetbal hoort een sanctiecultuur: schorsing voor wedstrijden en/of training wordt 
goed verstaan en treft doorgaans op een gevoelige plek, maar zonder blijvende 
schade. Als je zulke maatregelen neemt, overleg dan met het jeugdbestuurslid – de 
beslissing wordt eventueel gesanctioneerd met een brief aan speler en ouders. 
Handhaaf disciplinaire maatregelen en ga niet overstag als het ‘teambelang’ dat zou 
vragen. 

 Vraag advies, hulp en interventie van anderen: de spelers zelf (aanvoerder), ouders, 
het bestuur en de vertrouwenspersoon. Laat een probleem niet te lang voorbestaan 
in de hoop dat het wel overgaat. 

Bedenk altijd wel dat je met opgroeiende kinderen te maken hebt, die ook het recht hebben 
om een fout te maken en daarvan te leren. 
  
Adressen andere verenigingen 
Kijk bij uitwedstrijden even waar de tegenpartij speelt. Routebeschrijvingen kun je vinden op 
de Sporting website. Let erop dat je onthoudt hoe het sportpark heet (is vaak een andere 
naam dan de club) en niet alleen het adres. Wegwijzers verwijzen bijna altijd naar de naam 
van het sportpark. 
 
Wijzigingen in het speelschema 
Het speelschema thuis wordt ca. 3 weken van tevoren ingepland door de 
wedstrijdsecretaris. Als je bijzondere wensen hebt (bv. extra laat spelen in verband met een 
verjaardagsfeestje van je spelers), dien je dat tijdig door te geven. Tot tien dagen voor de 
wedstrijd kunnen deze aanvangstijden nog veranderen – op verzoek van de tegenstander, 
vanwege een efficentere veldindeling etc. Vanaf het weekeinde voor de wedstrijden ligt het 
schema (ook van de uitwedstrijden) dus vast, daarna kan er alleen nog gewijzigd worden in 
overleg en met instemming van de tegenstander (regelt de wedstrijdsecretaris). 
  
Kantinediensten 
Ouders van alle jeugdspelers zijn verplicht kantinedienst te vervullen. Dit hoort net zo goed 
bij het lid zijn van de vereniging als het betalen van contributie, het is geen 
‘vrijwilligerswerk’. Vrijgesteld zijn ouders die zelf op andere manier actief zijn voor Sporting, 
of van kinderen die als erkende vrijwilliger (bv. als jeugdtrainer of scheidsrechter) actief zijn. 
De ouders zijn in beginsel ‘per team’ geroosterd. Het rooster staat op de website, maar het 
is erg belangrijk dat de teambegeleider de ouders op het geëigende tijdstip nog eens 
herinnert. Zo’n herinnering doet wonderen, vooral als het nieuwe leden van Sporting betreft, 
die de routine nog niet zo goed kennen. 
  
Hoofdleiders, Hoofdtrainers en Hoofd Jeugdopleiding 
Elke categorie (of een combinatie van) staat onder regie van een hoofdleider. Deze let op de 
goede gang van zaken in de categorie die hem/haar is toevertrouwd, stelt de 
teambegeleiders aan, en regelt het verkeer (van spelers) tussen de teams. De hoofdleider is 
ook het eerste aanspreekpunt voor klachten en suggesties vanuit de teams of de ouders. De 
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Hoofdleider plaatst ook spelers in teams (voor en tijdens het seizoen) en beheert de 
wachtlijst, zulks in samenspraak met het bestuur. 
  
Het voetbaltechnisch gedeelte staat onder regie staat van het Hoofd Jeugdopleiding. Deze 
stelt de trainers aan (samen met anderen ook van de niet-selectieteams) en begeleidt ze, 
zorgt voor de organisatie van de trainingen en het spelmateriaal en verzorgt cursussen. Voor 
de categorieën JO13-JO8 wordt gewerkt met een Hoofdtrainers. 
  
Oefenwedstrijden 
Het is een goede gewoonte om voor teams die vrij zijn een oefenwedstrijd af te spreken. 
Dat kan soms intern tegen een ander Sporting team, maar het is beter om te oefenen tegen 
een heuse tegenstander. Wedstrijdsecretarissen en hoofdleiders proberen telkens afspraken 
met tegenstanders te maken, maar eigen initiatieven om deze taken te verlichten worden 
erg op prijs gesteld. De wedstrijdsecretarissen weten de adressen (krijgen soms verzoeken 
van andere verenigingen binnen) en ook of het mogelijk is bij Sporting thuis te spelen. 
Gezien de overbezetting van het Sportingcomplex verdient het overigens aanbeveling zoveel 
mogelijk bij de tegenstander te spelen. 
  
Speltechnische zaken 
Bij Sporting dient het spelplezier voorop te staan, maar dat betekent niet dat er geen 
aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van de voetbalvaardigheden. Het is belangrijk 
dat trainers weten hoe met kinderen in verschillende fases van lichamelijke en 
speltechnische ontwikkeling geoefend kan worden om het spelletje beter onder de knie te 
krijgen. Dit staat uitgelegd in het Jeugdbeleidsplan. Trainers kunnen via Hoofd 
Jeugdopleiding en de Hoofdtrainers extra documentatie verkrijgen om uitgebalanceerde 
oefenstof op te stellen. Overvraag de spelertjes echter niet, laat het plezier steeds voorop 
staan. Benadruk ook het belang van sportiviteit en respect voor de tegenstander. 
  
Cursussen en interne beleiding 
Bij de KNVB kunnen trainers korte en lange cursussen volgen die zijn toegespitst op de 
begeleiding van teams in een bepaalde leeftijdscategorie. We streven na dat bij elk team 
een begeleider aanwezig is die ten minste een korte cursus heeft gevolgd. Zo’n cursus duurt 
4-7 avonden, waarvan er drie of vier praktijklessen met het eigen team. We streven ernaar 
dat de cursussen op Sporting worden gehouden. Deelname aan een cursus houdt in dat je 
intern binnen Sporting door een gediplomeerd jeugdtrainer begeleid wordt. 
  
Ouders langs de lijn (maar buiten het hek) 
Ouders kunnen een belangrijke steun voor kinderen en teambegeleiders zijn, maar ze zijn 
het niet altijd uit zichzelf en op de goede manier. Als daar aanleiding voor is, leg ouders dan 
de volgende regels uit: 

 Aanmoedigen graag, maar dan niet alleen je eigen kind. 
 Laat de begeleiding van en tactische aanwijzingen aan de spelers steeds over aan 

de teambegeleiders. 
 Wees in alle gevallen voorkomend en sportief tegenover tegenstanders en 

wedstrijdleiding. 

Ouders en andere supporters hebben geen toegang tot het speelvlak op het A-, B-, D- en K-
veld. Op het C-veld wordt een ‘virtuele omheining’ aangegeven via pylonen. Iedereen die 
niet direct bij het team betrokken is, dient buiten de omheining van de velden plaats te 
nemen en daar te blijven. 
  
Coaching aan de andere kant 
Coaching dient plaats te vinden vanuit een coaching vak (binnen de omheining). Op veld A 
staat dit aangegeven met belijning, bij de andere velden (ook bij halve velden) gaan we uit 
van een virtueel coaching vak. Zoals bij veld A, bevindt dit coaching vak zich aan de 
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overzijde van het speelveld (ook bij veld C), bij halve speelvelden aan weerszijden van de 
‘grote doelen. In het coaching vak mogen zich geen ouders bevinden, alleen coaches en 
wisselspelers. 
  
Seizoen afsluiting 
De competitie eindigt eind april of begin mei. In mei worden er toernooien gehouden, zowel 
uit als thuis. Dit kost meer tijd dan de gewone competitiewedstrijden. Hoewel niet alle 
leiders het een feest vinden om op een voetbaltoernooi rond te lopen, werkt het voor de 
kinderen heel goed: het is een uitje, het kan spannend zijn en er worden doorgaans prijzen 
of vaantjes uitgereikt. 
  
Het is daarnaast een goede gewoonte om na het einde van het seizoen (juni) nog iets 
speciaals te organiseren, bijv. een wedstrijd tegen de ouders, een partijtje bowlen, 
pannenkoeken eten. 
  
Als je team kampioen is geworden in de gewone (voorjaars)competitie, ontvangen ze 
Sporting een aandenken. Het bestuur bestelt die voor je bij onze vaste leverancier. PS: bij 
niet afgemaakte competities wordt het team als kampioen beschouwd, dat de minste 
verliespunten heeft. 
  
 


