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Opzet vanavond kader JO11/JO12

• 19.30u - 20.15u 

PowerPointpresentatie TZ/OZ (door TC-onderbouw/Hoofdcoördinator 
Organisatorische Zaken).

• 20.15 - 20.45u 

Rondleiding sportpark (door coördinatoren Organisatorische Zaken JO12 / JO6).

• 20.15 - 21.15u 

Uitgiften tassen, trainingspakken en sleutels (door Facilitaire Zaken).



Nieuwe opzet teamindelingsprocedure 
JO11/JO12

• JO6 t/m JO10 worden ingedeeld op vriendjes/vriendinnetjes + kader + juiste matches 

tussen spelers. Assistent-technisch coördinator is i.s.m. technisch-coördinator onderbouw 

en coördinator desbetreffende leeftijdscategorie eindverantwoordelijken. 

• Nieuwe JO11 en JO12 worden de eerste twee teams gelijkwaardig ingedeeld op kwaliteit 

+ mentale weerbaarheid. Technisch-coördinator onderbouw en coördinator 

desbetreffende leeftijdscategorie zijn eindverantwoordelijken.

• Dit proces start als pilot vanaf seizoen 2021-2022.

• Meer info > klik op de zwarte sheet Teamindelingsprocedure
JO11/JO12

RKsv Wittenhorst – seizoen 2021/2022 



Huidig beleid JO11/JO12
• Project Gelijke Kansen 

• “As many as possible, as long as possible, 

as good as possible.

➢ Sinds seizoen 2018 / 2019 gestart in de JO8 (jeugd onder 8).

➢ Seizoen 2021 / 2022 volledige onderbouw (JO6 t/m JO12) onder Project Gelijke Kansen.

➢ T/m JO10 gelijkwaardig ingedeeld (kleurenindeling). Vanaf JO11 selectie.

Klik hier > https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/de-voetbalvisie-van-de-
knvb/gelijke-kansen-en-gemengd-voetbal/verdieping-gelijke-kansen

• Meer kansen om mee te trainen + monitoring (overleg).

https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/de-voetbalvisie-van-de-knvb/gelijke-kansen-en-gemengd-voetbal/verdieping-gelijke-kansen


Trainingen (1/2)
Onder leiding van:

- (Jeugd)trainers/leiders (zijn bekend) met ondersteuning van Henk Hoeijmakers
(Coördinator JO12/JO11 en Joreno van de Ven (Technisch coördinator onderbouw).

Dagen: Dinsdag en donderdag (zowel JO11 als JO12)

Tijden: 18.15u – 19.15u (18.00u aanwezig). 

Overige info: 

- Douchen na afloop verplicht (m.u.v. tijdens Covid19). 

- Kleedlokaal- en veldindeling (op prikbord, gang kleedlokalen).

- Iedereen weer welkom op het sportpark (op 1,5 meter)

- Gebruik je gezonde verstand en neem initiatief zodra dit nodig is!



Trainingen (2/2)
• Koude periodes: 

- Muts, handschoenen, thermoshirt, lange trainingsbroek

- Webshop Wittenhorst: https://rksvwittenhorst.masita.com/kleding

• Trainingen 

• - Zelfstandig vanuit database: zichtbaar in Drive bestand 

• - Kaderleden worden via mailadressen toegevoegd aan de Drive.

• - 4 pijlers: Techniek, 1 tegen 1, partijspel en vrije vorm (categorie afhankelijk).

• - Map wordt in week 35 ingericht.

• - Ben iedere training voorbereid! 

https://rksvwittenhorst.masita.com/kleding


Reserveren trainershome
Voor alle trainers, spelers en teams van Wittenhorst:

• Voetbaltechnische discussies onder trainers;

• Begeleiden van trainers in opleiding, persoonlijke ontwikkelingsgesprekken met spelers;

• Persruimte.

- Op zaterdagen zal het Trainershome een openbare ontmoetingsplek zijn voor alle 
kaderleden. Mocht je de ruimte doordeweeks willen gebruiken, kan dit op 
reservering:

• Bovenbouwteams bij Richard Kleuskens > richardkleuskens@rksv-wittenhorst.nl

• Middenbouwteams bij Willem-Jan van Rens > willemjanvanrens@rksv-wittenhorst.nl

• Onderbouwteams bij Joreno van de Ven > jorenovandeven@rksv-wittenhorst.nl



Themabijeenkomsten
• Voor geïnteresseerde trainers/leiders/ouders

• Gratis en vrijblijvend 

• Doel: thema’s gericht op voetbalinhoudelijk-, didactisch en pedagogisch vlak.

Eerste themabijeenkomst bekend: Zaterdag 4 september “De wedstrijd”

- Spelformaties

- Spelprincipes Wittenhorst

- Coaching/begeleiding spelers/ouders/collega-trainers

- Tijden: zie volgende pagina



Overige data
• Trainersbijeenkomst “De wedstrijd”: Zaterdag 4 september (Multiruimte)

JO8/JO9/JO10: 10.30u – 12.00u

JO11/JO12: 12.30u – 14.00u 

• Start eerste trainingen: Vanaf maandag 6 september

• Start fase 1 – eerste competitiewedstrijd: Zaterdag 11 september (voetbal.nl)
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Kleding / ballen

• Elk team heeft een eigen ballenkar

• Elk team heeft een eigen tas met tenue

• Shirts, broeken, sokken, hesjes, fluit, waterzak met spons, 
bidons, aanvoerdersband

• Individueel (voorkeur) of gezamenlijk wassen

• Contactpersoon Natascha Smits,

facilitairezaken@rksv-wittenhorst.nl

• Ben zuinig op alle materialen, kost jaarlijks veel geld!

mailto:facilitairezaken@rksv-wittenhorst.nl


Kleedlokalen

• Trainingsschema’s op prikbord gang 

• Houd de lokalen en tijden aan

• Tijdig en schoon “opleveren”. 1e groep droog schoonvegen, 
laatste “gebruiker” van het lokaal nat (zaterdags ook laatste!, 
putje ook)

• Leiders / trainers worden aangesproken volgens dit schema

• Toezicht tijdens omkleden/douchen

• Geen vlaai, alcoholische dranken en radio in de kleedlokalen →
in kantine!



Velden

• Verlichting: laatste uitzetten!

• Veiligheid doelen, gebruik de borging!

• Laatste zet verplaatsbare doelen elke avond langs de lijn, i.v.m. 
beregenen en maaien!



Wedstrijden

• Op wedstrijddagen is er een secretariaat in de multi-ruimte 
vanaf 8:30 uur (nog vrijwilligers gezocht!)

• Hier is koffie/thee verkrijgbaar voor begeleiding (ook voor 
tegenstander)

• Indien je in de rust ranja/thee wilt, voor de wedstrijd doorgeven 
aan kantinepersoneel, aantallen en tijd, hier ook zelf ophalen

• Als je niks doorgeeft, staat het niet klaar!



Afgelastingen

Afspraken bestuur:

- Wedstrijden gaan voor op trainingen

- Wittenhorst 1 en 2, dames 1 en JO19-1 hebben voorrang, deze 
trainingen gaan door op kunstgras (ook al is, origineel, 
grasveld ingedeeld)

- Overige teams op grasvelden vervallen de trainingen

- Onweer: alle trainingen vervallen/ trainer neem je 
verantwoording en stop tijdig!!

- Website is leidend, dus goed in de gaten houden!



Wedstrijdsecretariaat jeugd
• Frank Gelden en Mart Thijssen

• wedstrijdsecretariaatjeugd@rksv-wittenhorst.nl

• Wedstrijdschema is te zien op de wedstrijdzaken-app & Voetbal.nl

• Wedstrijden afgelasten in verband met te weinig spelers KAN NIET! 
• andere teams in dezelfde categorie benaderen
• andere teams in een categorie hoger of lager benaderen
• evt. aanvangstijd wijzigen (uiterlijk 8 dagen van tevoren aanvragen)

• Verplaatsen van wedstrijden om een andere reden dient uiterlijk 1 
week van tevoren worden aangevraagd.

• Afgelastingen: zelf kijken op voetbal.nl (geen mail meer!)

• Geen toernooien op speeldagen! Zie speeldagenkalender: 
https://www.knvb.nl/nieuws/assist-wedstrijdsecretarissen/assist-wedstrijdsecretarissen/54127/speeldagenkalenders

mailto:wedstrijdsecretariaatjeugd@rksv-wittenhorst.nl
https://www.knvb.nl/nieuws/assist-wedstrijdsecretarissen/assist-wedstrijdsecretarissen/54127/speeldagenkalenders


DWF / spelerspasjes
• Voetbal.nl-app en Wedstrijdzaken-app: 

• Beide apps gebruiken zelfde inlogaccount

• Aanmelden met e-mailadres dat bekend is bij Wittenhorst

• Voorwaarde: gebruiker is KNVB-bondslid en staat juist geregistreerd in Sportlink

• Digitaal wedstrijdformulier => uitslag wedstrijd op de wedstrijddag invoeren (beste: 
direct na de wedstrijd)

• Medewerkers van het wedstrijdsecretariaat hebben alle rechten om eventuele 
problemen op te lossen. Thuisspelende vereniging heeft hierin een verplichting.

• Spelerspasjes => alle spelers vanaf JO13 moeten uiterlijk 1 oktober MET FOTO in 
de app worden ingevoerd!

https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/48680/zorg-weer-voor-een-correcte-en-herkenbare-pasfoto-op-je-spelerspas

• Aanspreekpunt voor vragen: Rob van der Sterren

• robvandersterren@rksv-wittenhorst.nl

https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/48680/zorg-weer-voor-een-correcte-en-herkenbare-pasfoto-op-je-spelerspas
mailto:robvandersterren@rksv-wittenhorst.nl


Jeugdscheidsrechters

• JO8 t/m JO10: kader is “spelbegeleider”

• JO19-1/JO17-1/JO15-1/JO13-1: KNVB-scheidsrechter

• Overig JO11 t/m JO19: scheidsrechters zijn 
JO17/JO19/senioren-spelers middels teamkoppeling => met 
ingang van zaterdag 4 september, ook voor oefenwedstrijden!

• Leg zelf de contacten met het aan jullie team gekoppelde team!

• Zonder scheidsrechter geen wedstrijd!

• Meer informatie: Anja Seuren (scheidsrechterszaken)

• organisatiejeugdscheidsrechters@rksv-wittenhorst.nl

mailto:organisatiejeugdscheidsrechters@rksv-wittenhorst.nl


TEAMKOPPELINGEN JEUGDSCHEIDSRECHTERS SEIZOEN 2021-2022

JO19-1: KNVB (backup scheidsrechter Kevin de Mulder)

JO19-2: Wittenhorst 4

JO19-3: Wittenhorst 5

JO17-1: KNVB (+ Wittenhorst 1)

JO17-2: Wittenhorst 6

JO17-3: Wittenhorst 8

JO15-1: KNVB (+ Wittenhorst 2)

JO15-2: Wittenhorst 9

JO15-3: Wittenhorst 7

JO15-4: Wittenhorst 11

JO13-1: Wittenhorst 3

JO13-2: JO17-3

JO13-3: Dames 1

JO12-1: JO19-2

JO12-2: JO19-3

JO12-3: JO19-1

JO11-1: JO17-2

JO11-2: Wittenhorst 10

JO11-3: JO17-1



Algemene zaken

• WEBSITE VOLGEN VOOR ALLE INFORMATIE

• Nieuwe/huidige coronaregels komen binnenkort op de site

• Infowijzer KNVB met nuttige informatie over aantal wissels, aantal 
dispensatiespelers etc. (bijlage bij dit bericht)

• Dotcom: voor teaminformatie, oefenstof trainingen etc. => inlog 
aanvragen via marcmartens@rksv-wittenhorst.nl

• Indien gewenst ondersteuning bij trainingen => via coördinator

mailto:marcmartens@rksv-wittenhorst.nl


Werkgroep Integratie statushouders

• Hay Emonts, Yasser Al Hamzeh, Mohamad Al Kodsy

• Soepeler verloop aanmelden als lid bij Wittenhorst

• Aanmeldinformatie op de site in het Engels en Arabisch

• Betere contacten met Stichting Leergeld (info werkwijze op site)

• Betere contacten met contactpersonen Vluchtelingenwerk / 
Synthese

• Betere begeleiding en integratie speler/speelsters én ouders

• Informatie/ouderavond woensdag 15 september



Vertrouwenspersoon

• Leon Majoor

• 077-3985042 (werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur) of via 
vertrouwensarts@zorghoes.nl

• indien zich, ondanks allerlei afspraken, binnen onze vereniging 
situaties voordoen waarbij je geconfronteerd wordt met 
ongewenst gedag van andere leden, vrijwilligers of leiders



Afsluiting en vragenronde

Zijn er nog vragen of opmerkingen?


