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Voorwoord

Namens de jeugdcommissie heet ik je van harte welkom als leider bij één van onze
jeugdteams. Als voetbalvereniging merken wij dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers
te vinden die structureel een taak binnen de vereniging op zich willen nemen. Wij zijn dan
ook erg blij met jouw inzet en bereidheid om als jeugdleider mee te werken binnen onze
jeugdafdeling. Als je als nieuwe jeugdleider bij Rood Zwart aan de slag gaat, zal het in het
begin ongetwijfeld even lastig zijn om je weg te vinden en te weten wat er van je verwacht
wordt. Daarom hebben wij specifiek voor nieuwe jeugdleiders een informatieboekje
samengesteld. Dit boekje geeft weer wat er van een jeugdleider verwacht wordt en wat er
allemaal rond een wedstrijd moet gebeuren.
Wij denken de meeste zaken hierin te hebben aangegeven, maar mocht je desondanks toch
nog vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen met de leeftijdscoördinator, of één
van de leden van de jeugdcommissie. De diverse contactgegevens vind je aan het einde van
dit boekje. Ook kun je veel informatie vinden op onze website (www.roodzwart.nl), op
Facebook (VV-Rood-Zwart), op Twitter (@vvroodzwart), op YouTube (vvroodzwart) of op de
speciale te downloaden Rood Zwart app.
Tot slot, we zijn voortdurend bezig de organisatie van onze jeugdafdeling te verbeteren.
Wellicht zie jij als (nieuwe) jeugdleider nog zaken die verbeterd kunnen worden en mocht dat
zo zijn, dan hopen wij dat je ons daarvan in kennis stelt.
Rest mij je veel plezier te wensen binnen onze jeugdafdeling en uiteraard veel plezier en
succes op sportief gebied. “Met elkaar, voor elkaar” maken we er een mooi seizoen van.

Robert Ros
voorzitter jeugdcommissie (ad interim)
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1.

Wat doet de Jeugdleider/ster?

Hieronder hebben we de taken van een jeugdleider/ster samengevat.
Algemene leiderstaken












Onderhoud contact met je spelers/speelster en hun ouders/verzorgers. Informeer hen bij aanvang
van het seizoen over de planning van de wedstrijden, het wassen van de kleding, het vervoer naar
de uitwedstrijden, de trainingstijden en overige relevante zaken.
Verzorg de opstelling van het team en zorg voor de spelerswissels. Hierbij geldt een onderscheid
in leiders voor prestatieteams en leiders voor recreatieteams. De leiders van een recreatief team
maken de opstelling van het team voor de wedstrijden en beslissen over het inzetten van
wisselspelers (beide eventueel in samenspraak met de trainer). De leiders van selectieteams
hebben deze taak niet; zij adviseren de trainer slechts bij het maken van de opstelling en het
uitvoeren van de wissels.
Vanaf de D-Jeugd moet elk team een grensrechter hebben. Zorg in dat geval voor een
grensrechter, vraag één van de ouders of treed zelf op als grensrechter. Dit mag bij de A- en Bjeugd ook gedaan worden door een wisselspeler.
Wees bij thuiswedstrijden en uitwedstrijden ruimschoots op tijd aanwezig, om voldoende toezicht
te kunnen houden.
Fungeer bij thuiswedstrijden als gastheer/gastvrouw voor de tegenstander en de scheidrechter.
De A-, B- en C-teams krijgen in de rust thee. Zorg bij thuis wedstrijden in samenwerking met de
kantinemedewerkers dat de eigen spelers, de tegenstanders en de scheidsrechter in de rust thee
krijgen. Uiteraard kun je de wisselspelers hierin ook een mooie rol geven.
De D-teams krijgen in de rust ranja (limonade). Zorg bij thuis wedstrijden in samenwerking met
de kantinemedewerkers dat de eigen spelers, de tegenstanders en de scheidsrechter in de rust
ranja (limonade) krijgen. Uiteraard kun je de wisselspelers hierin ook een mooie rol geven.
De E- en F-teams krijgen na de wedstrijd ranja (limonade). Dit wordt door de kantine medewerkers
verzorgd. Stem dit zonodig af met de kantine medewerkers.
Na de wedstrijd kunnen de spelers bij thuiswedstrijden een gratis stuk fruit pakken in de kantine
(zo lang de voorraad strekt). Wijs de spelers zonodig op deze gezonde snack.
Verzorg na de wedstrijd het invullen en afhandelen van het (digitale) wedstrijdformulier samen
met de scheidrechter en de tegenstander. Geef daarna de uitslag door aan de kantinemedewerker
bij Rood Zwart.

Overige taken









Probeer (indien mogelijk) bij trainingen af en toe aanwezig te zijn.
Bezoek zo mogelijk de jeugdkaderbijeenkomsten, die (naar behoefte) 1 of 2 keer per seizoen
worden georganiseerd.
Als je een oefenwedstrijd wilt organiseren, neem dan contact op met de wedstrijdsecretaris.
Als je te weinig spelers hebt voor een wedstrijd, regel dan op tijd vervanging.
Als je thuis speelt tegen een team dat bijna hetzelfde shirt heeft als Rood Zwart, zorg dan (i.o.m.
de materiaalman Jos Freriksen) voor reserve-shirts of hesjes.
De meeste thuiswedstrijden worden door een clubscheidsrechter gefloten. Als je thuis speelt en
er is onverhoopt geen scheidrechter, probeer dan zelf nog een scheidrechter te regelen of fluit
zelf als je dat kunt.
Regel het bewaren van waardevolle voorwerpen en geld tijdens de wedstrijd (adviseer de spelers
zo min mogelijk mee te nemen naar een wedstrijd!!).
Wijs de spelers er op dat douchen na de wedstrijd en training verplicht is.
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Als je thuis de laatste wedstrijd van de dag speelt, zorg dan dat de cornervlaggen weer in de
kokers in de gang van de kleedkamers komen en dat de netten van de doelen omhoog staan.
Wijs hier spelers voor aan.
Zie erop toe dat het gehele team na een uitwedstrijd weer veilig in Delden aankomt (samen uit
samen thuis, en denk aan de veiligheidsgordels).

Waarden, normen en regels
Rood Zwart hecht aan waarden, normen en regels. Om de gang van zaken binnen de vereniging
goed te laten verlopen heeft Rood Zwart zijn waarden benoemd en normen en regels opgesteld. Deze
zijn op de website na te lezen. Voor de jeugdleiders is daarbij het volgende van belang:
 Leer de spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
 Ontwikkel (team-)respect voor de tegenstander en de scheidsrechter.
 Zorg voor een goede ontvangst en begeleiding van tegenstanders, scheidsrechters en overige
gasten.
 Ga zorgvuldig en netjes om met materialen van de club en ruim ze altijd netjes op. Wees zuinig
op het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).
 Zie er op toe dat spelers rekening houden met weersomstandigheden en passende kleding
dragen.
 Zorg voor toezicht in de kleedlokalen zowel bij uit- en thuiswedstrijden.
 Bij uit en thuis wedstrijden wijs je spelers aan voor het schoonmaken van de kleedlokalen. Zorg
bij thuiswedstrijden ook dat de kleedkamer van de tegenstander er weer netjes uitziet.
 Wees in al je gedragingen een voorbeeld voor anderen.
 Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren.
 Spelers hebben een leider nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.
 Elke speler heeft recht op voldoende speeltijd.
 Demotiveer rookgedrag en gebruik van alcohol. Alcoholgebruik onder de 18 jaar is bij Rood Zwart
niet toegestaan.
 Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de jeugdcoördinator of het jeugdbestuur.

2.

Contactpersonen en informatie voor jeugdleiders

Een goede communicatie tussen jeugdleiders en de vereniging vinden wij belangrijk. Om
communicatie voor de jeugdleiders makkelijker te maken is er voor iedere leeftijdscategorie een
groepscoördinator. Deze coördinator is verantwoordelijk voor de organisatie van die leeftijdscategorie
en vormt het aanspreekpunt voor ouders maar ook voor jou als jeugdleider.
Groepscoordinatoren/aanspreekpunten voor ouders en leiders
Peter oude Veldhuis
Hans Slaghekke
Mark Ottenschot
Guus Exterkate
Frans Exterkate
Vincent Kenkhuis
Conny Kemerink
Bas Franke
Thijs ter Elst
Brenda ter Braak

Coördinator A,
Coördinator B
Coördinator C
Coördinator D
Coördinator E
Coördinator F
Coordinator meisjes
Coördinator welpen
Coördinator welpen
Coördinator welpen

06-27077246
06-12218068
074-3764406
074-3761400
074-3762964
06-42838596
06-46723773
06-43085409
06-51571990
06-48379397
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Informatie
Rood Zwart wil graag duidelijk communiceren. Omdat we de communicatielijnen zo kort mogelijk
willen houden staan op de laatste bladzijden van dit informatieboekje de namen (met functie en
contactgegevens) van bestuursleden, commissieleden en overige kaderleden met wie u eventueel
contact kunt opnemen.
Tenslotte wordt u op de hoogte gehouden van al het actuele clubnieuws en informatie over alle
wedstrijden via de volgende kanalen:
Rood Zwart heeft een eigen website op het Internet. Het internetadres is: www.roodzwart.nl.
Op de website vindt u informatie over o.a. het programma, uitslagen, standen, activiteiten en overige
clubinformatie.
Naast deze website is team- en wedstrijdinformatie te vinden op www.voetbal.nl.
Ook kan je de laatste nieuwtjes volgen op Twitter, YouTube, Facebook en de speciale Rood Zwart
app.
Het clubblad van v.v. Rood Zwart verschijnt in principe 5 keer per jaar. Alle leden krijgen een
exemplaar aan huis bezorgd. Kopij van leden is van harte welkom. E-mail adres clubblad:
clubblad@roodzwart.nl

3.

De training

In de jeugdopleiding bij Rood Zwart streven we onze 3 P's na: Prestatie, Persoonlijke ontwikkeling en
Plezier. Aan een goede teamprestatie, persoonlijke ontwikkeling en spelplezier ligt altijd een goede
training ten grondslag. Door de training kan een voetballer zijn conditie, coördinatie, technische en
sociale capaciteiten verbeteren. Het regelmatig deelnemen aan een training zal zeker leiden tot
betere individuele en teamprestaties. Daarnaast is trainen natuurlijk gewoon hartstikke leuk!!
De Welpen trainen 1x per week. Rood Zwart streeft er naar dat alle overige teams twee keer per week
kunnen trainen onder leiding van gediplomeerde trainers.
Iedereen is verplicht deel te nemen aan de trainingen, tenzij er gegronde redenen zijn (studie/ziekte)
om niet te trainen. Kun je niet trainen, dan is afmelding verplicht.
De trainingen worden over het algemeen verzorgd door vrijwilligers uit onze vereniging. Zij beschikken
daartoe onder meer over een door Rood Zwart ontwikkeld trainingshandleiding. De trainers proberen
de trainingen met zo groot mogelijke zorg te doen. Het verzorgen van de trainingen vraagt veel inzet
en kost de vrijwilligers dus ook veel tijd. Om de trainingen voor zowel de spelers als de trainers zinvol
en plezierig te houden is een goede opkomst van de spelers noodzakelijk.

4.

De wedstrijd

Alle wedstrijden worden volgens KNVB richtlijnen gespeeld. Alleen voor de welpjes gelden
aangepaste regels. Elftallen spelen op een heel veld. Zeventallen (F- en E-pupillen) spelen op een
half veld en de welpjes op een veld van ca. 20 x 30 meter (voor de kantine) in toernooivorm.
De belangrijkste taken van de jeugdleider spelen zich af rondom het spelen van de wedstrijden van
zijn team. Een puntsgewijze opsomming van de taken van een jeugdleider heb je kunnen lezen aan
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het begin van dit informatieboekje en meer specifiek met betrekking tot het wedstrijdsecretariaat is
hieronder een afzonderlijk hoofdstuk 5 opgenomen
Binnen Rood zwart is er een Technische Commissie die zich bezig houdt met voetbaltechnische
zaken. Heb je vragen over voetbaltechnische zaken, dan kun je contact opnemen met een van de
leden van de technische commissie.

5.

Het wedstrijdsecretariaat

Afspraken voor leiders en trainers












E en F jeugdleiders vullen het standen formulier in (mag voor eigen administratie worden
bewaard) en schrijven de stand op het formulier dat in de kantine ligt op de balie.
A, B, C en D jeugdleiders vullen de stand digitaal in de bestuurskamer in.
Communicatie met het wedstrijdsecretariaat mag voor vragen ALTIJD telefonisch.
Communicatie met het wedstrijdsecretariaat voor het regelen van:
o Verplaatsen van wedstrijden / wedstrijdtijden
o Regelen van oefenwedstrijden
MOET ALTIJD via het algemene mailadres -> WEDSTRIJDZAKEN@ROODZWART.NL
Regelzaken die niet via dit kanaal binnen komen worden NIET in behandeling genomen.
Bij het regelen van oefenwedstrijden via eerder genoemd mailadres zijn een aantal zaken van
belang:
o Trainingen gaan ALTIJD voor oefenwedstrijden
o E / F Jeugd : Tussen 09.00 en 11:00 uur
o D Jeugd : Tussen 11.15 en 12:45 uur
o C Jeugd : Tussen 12:45 en 14:30 uur
o A / B Jeugd : Vanaf 14:30 uur
o Dames: Vanaf 14:30 uur
o Wie het eerst aanvraagt heeft ook het eerste recht. Het wedstrijdsecretariaat bepaald
uiteindelijk altijd of en wie er kan spelen.
Bij het afwezig zijn van scheidsrechters graag bericht op één van de telefoonnummers of het
algemene mailadres.
Let rondom de vakantieperiodes goed op of het elftal compleet is. Vraag dus op tijd na wie er niet
zijn. Uiterlijk 2 weken voor het spelen van de wedstrijden moet bekend zijn of een elftal niet kan
spelen. Indien later een afmelding wordt doorgegeven kan een wedstrijd NIET meer worden
verplaatst. Bij overmacht met betrekking tot ziekte, e.d. geldt bovenstaande regel niet.
Bij vragen en/of onduidelijkheden kan je altijd contact opnemen met het wedstrijdsecretariaat.
Geen vraag stellen als je iets niet weet is dom, domme vragen bestaan niet.

Telefoonnummers en e-mailadres
Peter Volmer
Bestuur
Herman Weijenborg
Consul
Herman Ensink
Scheidsrechtercoordinator senioren
Toon Nijland
Scheidsrechtercoordinator jeugd
Hennie ten Brummelhuis
Hoofd wedstrijdzaken senioren
Hans van Ooijen
Wedstrijdsecretaris Jeugd A en B
Han Dijkmans
Wedstrijdsecretaris Jeugd A en B
Rob Keizer
Wedstrijdsecretaris Jeugd C en D
Guus Exterkate
Wedstrijdsecretaris Jeugd C en D
Hans van Ooijen
Wedstrijdsecretaris Jeugd E en F
Han Dijkmans
Wedstrijdsecretaris Jeugd E en F

06-20592238
06-15872233
06-37604537
06-46133974
074-3762654
06-46376203
06-22926726
06-23280874
06-50235300
06-46376203
06-22926726

Algemeen e-mail adres: wedstrijdzaken@roodzwart.nl.
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6.

Leeftijdtypische kenmerken van F-pupil tot en met A-junior

De ontwikkeling die jeugdspelers doorlopen vraagt om verschillende benaderingen tijdens het proces
van opleiden.
Er moet rekening worden gehouden met de leeftijdstypische kenmerken van de jeugdspelers. Deze
kenmerken kunnen als volgt worden samengevat:
 F-pupillen: speels, beweeglijk, bezig moeten blijven, veel herhaling van eenvoudige oefeningen,
zelf laten ontdekken, individualistisch;
 E-pupillen: staan iets meer open voor uitleg, samenspelen met 1 of 2 medespelers in simpele
vormen, gevoelig voor plezier buiten de wedstrijd (samen chips en limonade, vriendjes worden
met medespelers);
 D-pupillen: meer aandacht voor onderlinge verschillen, meer kritisch ten opzichte van elkaar, meer
sturing nodig, onderlinge coaching;
 C-junioren: sterke fysieke ontwikkeling (invloed op de coördinatie), ontwikkeling van kracht,
ontwikkeling van assertiviteit;
 B-junioren: aanspreekbaar op eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van team en trainer;
 A-junioren: bestand tegen volwassen aanpak, komt met eigen ideeën, gaat discussie aan.
De benaderingswijze die bij de verschillende leeftijdsgroepen hoort, kan daarbij globaal als volgt
worden beschreven:
 F-pupillen: stimuleren eigen initiatief, zoveel mogelijk bewegen met de bal, complimenteren;
 E-pupillen: versterken onderlinge band op en buiten het veld;
 D-pupillen: stimuleren teamgevoel op en buiten het veld, heldere instructies, prikkelen tot 'stapje
extra';
 C-junioren: informeren, uitleggen, ruimte tot initiatieven uit het team;
 B-junioren: meedenken, discussie, ruimte voor opstaan van 'natuurlijke leiders'
 A-junioren: team zelf oplossingen laten vinden, delegeren, op volwassen wijze benaderen.
Dit alles wordt ondersteund door een positieve coaching, corrigeren betekent uitleggen wat er beter
kan. Spelers weten zelf dat ze een fout hebben gemaakt.

7.

Spelerstekorten

Indien een team op een wedstrijddag één of meerdere spelers te kort komen dan kan de leider van
het betreffende team, in overleg met de leider van een ander team, besluiten om van dit team een
speler te lenen. Hierbij moet worden opgelet dat, als dit meerdere keren voorkomt, niet steeds
dezelfde spelers hiervoor benaderd worden. Zodra men op de hoogte is dat een team een tekort aan
spelers heeft dient men onmiddellijk actie te ondernemen, dus niet wachten tot vrijdagavond of
zaterdagochtend.
De selectieteams kunnen spelers "opeisen", maar dienen dit vroegtijdig te melden. Dit gaat altijd in
onderling overleg. Een hoger selectieteam kan lenen van een lager team en/of jongere leeftijdsgroep.
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8.

Groepscoördinator

Een belangrijke functie betreft die van de groepscoördinator. Rood Zwart vindt het belangrijk dat de
jeugdteams goed georganiseerd zijn en dat er een goede communicatie is met de ouders en de
jeugdleiders. Om dat te realiseren is er voor iedere leeftijdscategorie een groepscoördinator
aangesteld. Deze coördinator is namens de jeugdcommissie en het bestuur verantwoordelijk voor de
organisatie van die leeftijdscategorie en vormt het aanspreekpunt voor de ouders en de jeugdleiders.
Daarnaast kunnen de groepscoördinatoren ook een advies uitbrengen aan de technische commissie
met betrekking tot de indeling van de elftallen.
Indien je het vermoeden hebt dat een speler om welke reden dan ook niet in jouw team zou passen
dan kun je contact opnemen met de groepscoördinator.

9.

Afgelastingen

Bij slechte weersomstandigheden en/of slechte velden kan een wedstrijd worden afgelast.
Ten eerste kan een wedstrijd door de KNVB (afdeling Oost) worden afgelast. Dit wordt o.a. via de
Rood Zwart website en de KNVB website bekend gemaakt. Afgelastingen kunnen ook in de
Twentsche Courant Tubantia worden vermeld.
Ook kan een vereniging zelf de speelvelden afkeuren, dit valt onder de verantwoordelijkheid van de
consul. Dit geschiedt voor de ochtendwedstrijden om 9.00 uur en voor de middagwedstrijden om
12.00 uur. Voor inlichtingen met betrekking tot afgelastingen door de consul kunt u naar het veld
komen of onze eigen website van Rood Zwart raadplegen.
Consul
De consul die bij Rood Zwart beoordeelt of de velden bespeelbaar zijn is voor zowel de trainingsdagen
als de wedstrijddagen: Herman Weijenborg tel. 06-15872233.

10.

Lief en leed

Rood Zwart kent een zogenaamd “Lief en Leed beleid”, waarmee we aandacht willen geven aan
sociale gebeurtenissen binnen de vereniging en de teams. Hieronder een selectie van de voor
jeugdleiders meest voorkomende gevallen die betrekking hebben op het lief- en leed beleid van Rood
Zwart. Het volledige lief en leed beleid is op de website terug te vinden.
Ziekte of blessure
Wanneer een lid of vrijwilliger van de vereniging gedurende lange tijd ziek of geblesseerd is, dan
wordt aan hem een attentie gestuurd of gebracht ter waarde van € 20,-. Bij ziekenhuisopname wordt
direct een attentie bezorgd, eventueel gecombineerd met bezoek in het ziekenhuis. Om hiervoor in
aanmerking te komen, is het noodzakelijk dat het bestuur en/of jeugdcommissie op de hoogte is van
het betreffende feit. Het is dus zaak daar binnen de vereniging alert op te zijn.
Als een speler van een tegenpartij tijdens een wedstrijd zeer ernstig geblesseerd raakt (bijvoorbeeld
beenbreuk), dan wordt hem namens onze vereniging een attentie aangeboden ter waarde van
€ 20,-.
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Kampioenschappen Jeugd
Bij een kampioenschap van een jeugdteam wordt een bijdrage van maximaal € 5,- per speler, leider
of trainer voor de feestpot ter beschikking gesteld. Daarnaast ontvangt het jeugdteam een shirt als
aandenken. Verder krijgen spelers in de kantine een versnapering (bijvoorbeeld patat of frikandel);
de ouders krijgen koffie of thee. Deze en overige zaken moeten door het kampioensteam/leiders
worden afgestemd met het (jeugd)bestuur.
Tientjes regeling voor jeugdteams
Voor niet voetbalactiviteiten, zoals bijvoorbeeld een team-barbecue of kampeer weekend, is voor
elk jeugdteam maximaal € 10,- per deelnemende speler beschikbaar. Deze activiteiten zijn bedoeld
als team-building activiteiten of als einde seizoenactiviteiten. Aanvraag, vooraf en onder vermelding
van de activiteit, loopt via de voorzitter van de jeugdcommissie. Schadekosten veroorzaakt door het
team of door een lid daarvan kunnen in mindering worden gebracht op het maximum bedrag. Dit ter
beoordeling van het bestuur.

11.

Leeftijdsopbouw en Speelduur wedstrijden Jeugdteams

Categorie
Welpen
F-pupillen
E-pupillen
D-pupillen
Meisjes D
C-junioren
Meisjes C
B-junioren
Meisjes B
A-junioren
Meisjes A

Jeugd onder/
Meisjes onder
JO7
JO9
JO11
JO13
MO13
JO15
MO15
JO17
MO17
JO19
MO19

Geboren in

speelduur

veld

2010 of daarna
2008 - 2009
2006 - 2007
2004 - 2005
2004 - 2005
2002 - 2003
2002 - 2003
2000 - 2001
2000 - 2001
1998 - 1999
1998 - 1999

Toernooivorm
2 x 20 min
2 x 25 min
2 x 30 min
2 x 30 min
2 x 35 min
2 x 35 min
2 x 40 min
2 x 40 min
2 x 45 min
2 x 45 min

welpenveld voor kantine
½
½
heel
heel
heel
heel
heel
heel
heel
heel

De door de KNVB gehanteerde peildatum van 31 december van elk jaar is de datum die bepalend is
voor de leeftijdsindeling. Er kan in bepaalde gevallen dispensatie worden aangevraagd om in een
andere leeftijdscategorie uit te komen.

12.

Richtlijnen voor de Welpen

De speelvelden voor de welpen liggen voor de kantine.
Bal: bij de Welpen wordt met balmaat nummer 5 gespeeld, met een maximaal gewicht van 320 gram.
Het aantal spelers en wissels: Een complete ploeg in het veld bestaat uit 4 spelers. Gespeeld wordt
zonder doelman. Wissels zijn onbeperkt toegestaan.
Speeltijd: tijdens de gekozen organisatievorm bedraagt de speeltijd per speelronde 12 minuten. Er
worden drie speelronden per speeldag gespeeld.
Spelbegin: het spel begint of wordt hervat, na een doelpunt, in het midden van het veld. De tegenpartij
moet hierbij een afstand van 5 meter in acht nemen.
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Buitenspel: de buitenspelregel is niet van toepassing. Strafschop: een strafschop wordt slechts bij
hoge uitzondering gegeven: de afstand doellijn - penaltystip is 8 meter (bij het nemen van een
strafschop wordt het doel niet door een speler verdedigd).
Keeper: vier tegen vier voor de Welpen wordt gespeeld zonder keeper.
Achterballen en hoekschoppen: achterballen mogen door een speler in het veld worden gebracht
door middel van een pass of door middel van een dribbel. Hoekschoppen worden normaal genomen.
Uitbal: wanneer de bal over de zijlijn gaat, dient deze in het spel te worden gebracht door middel van
een intrap vanaf de zijlijn.
Vrije schop: bij de Welpen worden alle overtredingen bestraft met een directe vrije schop, waarbij de
tegenstander op een minimale afstand van 5 meter staat.
Intrap: het is niet toegestaan om direct te scoren vanuit een intrap vanaf de zijlijn of door middel van
een intrap vanaf de achterlijn.
Penalty's na afloop: na afloop van het toernooitje neemt elke speler een penalty op een 5 x 2 doeltje,
dat staat opgesteld op de rand van het strafschopgebied.
Het toepassen van de spelregels ligt in de hand van de spelleider. De spelleider beweegt zich bij het
begeleiden van 4 tegen 4 aan de zijlijn (dus niet in het veld). Hij of zij kan maar één bedoeling hebben
en dat is de jongens en meisjes zoveel mogelijk laten voetballen. Op het veldje bevinden zich alleen
spelers. Coaches, begeleiders en anderen mogen zich dus tijdens de wedstrijd niet tussen de spelers
begeven.

13.

Richtlijnen voor de Zeventallen

Spelers en wissels: Een team bestaat uit 6 veldspelers en een doelman. Het minimum aantal spelers
bedraagt 5. Wissels zijn onbeperkt toegestaan, er mag continue gewisseld worden. Indien een team
bestaat uit meer dan 7 spelers en ook tegenstander heeft meer dan 7 spelers, dan kan in overleg met
tegenstander besloten worden om met meerdere spelers te spelen tot maximaal 9 spelers (dit is aan
te bevelen bij koud en regenachtig weer).
Begin: Het spel begint of wordt hervat na een doelpunt op het midden van het veld. De tegenpartij
dient bij aftrap een afstand van 5 meter in acht te nemen.
Buiten spel en overtredingen: Buitenspelregeling is niet van toepassing Alle overtredingen worden
bestraft met een directe vrije schop, waarbij de tegenstander minimaal 5 meter afstand dient aan te
houden. Indien de bal over de achterlijn is gegaan en het laatst door de tegenstander is aangeraakt,
dan mag de bal door de doelman in het spel worden gebracht door middel van het gooien of uit de
handen te trappen (Het hinderen van de doelman is niet toegestaan).
Hoekschoppen: Hoekschoppen worden genomen als zogenaamde “halve corners” op een door de
scheidsrechter te bepalen punt halverwege de hoekvlag en dichtstbijzijnde doelpaal.
Inworpen: Inworpen dienen normaal genomen te worden, foutieve inworpen dienen overgenomen te
worden.
Strafschoppen: Na de wedstrijd mogen alle spelers een strafschop nemen op de doelman van de
tegenstander (heeft geen invloed op de uitslag van de wedstrijd). Bij hoge uitzondering kan men een
strafschop toekennen, nl.: Indien bewust handspel wordt gemaakt of indien een werkelijke doelkans
door een bewust opzettelijke overtreding wordt ontnomen. Indien hun handen gebruikt worden ter
bescherming dient dus geen strafschop / vrije trap toegekend te worden.
Het toepassen van de spelregels ligt in de handen van de scheidsrechter. Hij of zij kan maar één
bedoeling hebben en dat is de jongens en meisjes zoveel mogelijk te laten voetballen.
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14.

Spelerspas (v.a. D-pupillen)

Voor de D- tot en met de A-jeugd moet iedere speler in bezit zijn van een spelerspas. Deze
spelerspassen worden aan het begin van de wedstrijd door de scheidrechter gecontroleerd. De leider
heeft het beheer over de spelerspassen. De spelerspassen worden door de ledenadministratie van
Rood Zwart verzorgd en aan de leiders verstrekt.

15.

Kledingspaarplan

In een extra ledenvergadering in mei 2010 hebben de leden van Rood Zwart ingestemd met
invoering van het kledingspaarplan.
Via het kledingspaarplan worden alle jeugdspelers van de F- tot en met de A-jeugd voorzien van een
Rood Zwart outfit:
 Shirt rood zwart
 Broek zwart
 Kousen rood zwart
 Trainingspak
 Tas
Leden betalen € 21,- per seizoen voor het kledingspaarplan (omgerekend € 1,75/maand).
Voordelen voor de leden:
 Gelijkheid onder alle spelende leden
 Kleding wordt in een keer aangeschaft + hoge korting
 Leden hoeven zelf geen dure kleding aan te schaffen, en lopen er altijd netjes bij
 Kledingmaten groeien mee met jeugdleden
Voordelen voor Rood Zwart:
 Uniforme en professionele uitstraling passend bij onze ambities
 Makkelijker sponsoren te vinden
 Extra sponsorinkomsten die aan verbetering accommodatie en opleiding ten bate komen

16.

Afspraken en regels inzake veld- en wedstrijdzaken

Kunstgrasveld
Het beleid van de vereniging is er op gebaseerd om het gebruik van het kunstgrasveld zoveel mogelijk
gelijk onder de diverse teams te verdelen. Teams die niet willen spelen op kunstgras geven dit aan
en worden niet of minder hierop geplaatst.
Blokvelden indeling
Om het schuiven van wedstrijden van diversen mogelijk te maken,wordt er op zaterdag en zondag
gespeeld met dezelfde aanvangstijden op de 3 verschillende wedstrijdvelden (bloktijden). Dit geeft
veel voordelen voor het inroosteren van de competitiewedstrijden en voorkomt ook dat er telkens
dezelfde teams worden afgelast.
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Voor de jeugd streven we naar de volgende aanvangstijden:






09.00 – 11.15
11.15 – 12.45
12.45 – 14.30
14.30 – 16.15
16.30 – 18.00

Dit blok is te gebruiken voor E en F teams
Dit blok wordt gebruikt voor D teams
Dit blok wordt gebruikt door C en D teams
Dit blok wordt gebruikt door de A en B teams
Alleen voor de winterperiode wordt dit blok gebruikt door de oudere
juniorenteams

Veld- en kleedkamerindeling
De veld- en kleedkamerindeling wordt wekelijks gemaakt door het wedstrijdsecretariaat. De indeling
wordt op het mededelingenbord bij de kleedkamer opgehangen.
Competitiewedstrijden
 De warming up voor de grasveldwedstrijden is alleen toegestaan op het trainingsveld en op het
“warming up”-veld tussen de kleedkamers en veld 2.
 De warming up voor kunstgrasveldwedstrijden uitsluitend op het kunstgrasveld zelf. Wijs je
tegenstander hier ook op.
 Vóór aanvang van de eerste thuiswedstrijd dient men zelf de hoekvlaggen te plaatsen. Deze staan
in de gang van de kleedkamer.
 Na het einde van de laatste thuiswedstrijd de hoekvlaggen weer opruimen en de netten over de
goals hangen.
 Na afloop van de thuiswedstrijd het wedstrijdformulier met de scheidsrechter en de leider(s) van
de tegenpartij afhandelen in de bestuurskamer. Liever niet in de kantine!
Regels met betrekking tot gebruik kunstgrasveld
 Houdt het kunstgras altijd zo schoon mogelijk.
 Betreden van het veld altijd via de toegangspoort en daarbij de voeten vegen op de roosters om
vervuiling te beperken.
 Warming up uitsluitend op het kunstgrasveld.
 Gebruik geen kauwgom, omdat dit gaat kleven aan het kunstgras.
 Roken in nabijheid van het kunstgras is verboden, om het ontstaan van schroeiplekken te
voorkomen.
 Het gebruik van kunstgrasschoenen wordt aanbevolen. Schoenen met metalen noppen of spikes
zijn verboden.
 Ontlast, door veel variatie in de trainingsvormen, het intensieve gebruik en de ongelijke en
overmatige slijtage (vooral in de doelgebieden en op de cornerlijnen).
Gebruik kunstgrasveld tijdens de winterperiode
 Bij droog vriesweer blijft de rubberinfill los in de vezels liggen. Het is technisch gezien geen
bezwaar om op een rubberinfill kunstgrasveld te spelen bij een temperatuur van –10˚C.
 Bij vochtig vriesweer kan de rubberinfill en/of sporttechnische laag hard worden. Het veld zal dan
anders aanvoelen. Voor de constructie is het echter ook dan geen bezwaar om gebruikt te worden.
 Zodra het gaat dooien (opdooi) mag een bevroren veld niet gebruikt worden. Het gevaar bestaat
dan dat neerslag (regen) op de nog bevroren ondergrond blijft liggen en de mat en/of infill gaat
'drijven'. Als het veld dan bespeeld wordt, kan er schade ontstaan. Dus: Bij invallende dooi
controleren of er geen vorst meer in de onderlaag zit en alleen bespelen als het veld droog is.
 De consul bepaalt of er wel/geen gebruik mag worden gemaakt van het veld. Bij twijfel dient u
contact op te nemen met de consul (Herman Weijenborg).
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17.

Contactgegevens

Adres sportcomplex vv Rood Zwart “De Scheetheuvel”
Langestraat 155
7491 AE Delden
Telefoon:
074-3762145
Correspondentieadres vv Rood Zwart
Postbus 53
7490 AB Delden
Telefoon:
06-57234681
E-mail:
info@roodzwart.nl
Bankrekeningnummer
Rabobank NL14RABO0313318824
Ledenadministratie / Opgave leden
Clemens ter Horst / Saskia Ros
Dalkruid 28 7491 LM Delden
Telefoon:
06-42354353 / 06-48018326
E-mail:
ledenadministratie@roodzwart.nl
Bestuur
Robert Ros
Mark Ros
Harold Pepers
Peter Volmer

074-3764506
06-57234681
074-3764848

Arjan Dijkmans
Binne Visser
Marije Pol
Jeroen Vos
Brenda ter Braak
Jelle de Vries
vacant
Robert Ros (ad interim)

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemene zaken, bouw- en
onderhoudszaken, seniorencommissie
Voorzitter Technische Commissie
Vrouwenvoetbal zaken
Vrijwilligerszaken en activiteiten
Vrijwilligerszaken en activiteiten
Kantinecommissie
Kantinecommissie
Commerciële zaken
Voorzitter jeugdcommissie

Wedstrijdsecretarissen
Peter Volmer
Herman Weijenborg
Herman Ensink
Toon Nijland
Hennie ten Brummelhuis
Hans van Ooijen
Han Dijkmans
Rob Keizer
Guus Exterkate
Hans van Ooijen
Han Dijkmans

Bestuur
Consul
Scheidsrechtercoordinator senioren
Scheidsrechtercoordinator jeugd
Hoofd wedstrijdzaken senioren
Wedstrijdsecretaris Jeugd A en B
Wedstrijdsecretaris Jeugd A en B
Wedstrijdsecretaris Jeugd C en D
Wedstrijdsecretaris Jeugd C en D
Wedstrijdsecretaris Jeugd E en F
Wedstrijdsecretaris Jeugd E en F

06-20592238
06-15872233
06-37604537
06-46133974
074-3762654
06-46376203
06-22926726
06-23280874
06-50235300
06-46376203
06-22926726

06-20592238
074-3767046
06-51209796
06-11097603
06-30420200
06-46288689
06-14416633
074-3764506

Algemeen e-mail adres: wedstrijdzaken@roodzwart.nl
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Jeugdcommissie
Robert Ros
Hans Slaghekke
Conny Kemerink op Schiphorst
Saskia Ros
Technische commissie
Arjan Dijkmans
vacant
Ton Oude Voshaar
Peter Oude Veldhuis
Frank Lovink
Pim van der Bos
Arjan Dijkmans
Vincent Kenkhuis
Carlo Kastermans

Voorzitter (ad interim)
Voetbalzaken algemeen
Coördinator meisjesvoetbal / Activiteiten
Activiteiten

Voorzitter / Senioren 1e-2e-3e
Senioren (lagere elftallen)
Dames/meisjes

Technisch Jeugd Coördinator

074-3767353
06-12218068
06-46723773
074-3764506

074-3767046
06-57998924
06-27077246
06-24334022
06-51942986
074-3767046
06-42838596
06-50257694

Groepscoordinatoren/aanspreekpunten voor ouders en leiders
Peter oude Veldhuis
Coördinator A,
Hans Slaghekke
Coördinator B
Mark Ottenschot
Coördinator C
Guus Exterkate
Coördinator D
Frans Exterkate
Coördinator E
Vincent Kenkhuis
Coördinator F
Conny Kemerink
Coordinator meisjes
Bas Franke
Coördinator welpen
Thijs ter Elst
Coördinator welpen
Brenda ter Braak
Coördinator welpen

06-27077246
06-12218068
074-3764406
074-3761400
074-3762964
06-42838596
06-46723773
06-43085409
06-51571990
06-48379397

Consul
Herman Weijenborg

06-15872233

PR commissie / Clubbladcommissie
Mark Ros
Voorzitter
Rudy Visschedijk
Eindredactie en distributie

06-57234681
06-48463681

Websitecommissie
Herman Ensink
Nico Bloem
Jeroen Vos

074-3763983
074-3766900
06-30420200

webmaster
commissielid
commissielid

Algemeen e-mail adres: webmaster@roodzwart.nl
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