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1. Inleiding 
 

1.1 Voorwoord 
 

Voor u ligt het informatieboekje voor de jeugd van GSV’38.  Dit boekje is opgesteld door het 

jeugdbestuur van de vereniging en heeft tot doel om (nieuwe)trainers en/of leiders en ou-

ders van (nieuwe) jeugdleden te informeren over het reilen en zeilen binnen de vereniging. 

Dit informatieboekje is niet opgesteld om een compleet overzicht te geven over alles wat 

binnen de voetbalvereniging  GSV’38 speelt, maar vooral om bestaande, nieuwe en poten-

tiële spelers, ouders, leiders en trainers te informeren, inzicht te geven in de verwachtingen 

van de vereniging en de wegen die binnen de vereniging kunnen worden bewandeld om 

specifieke vragen beantwoord te krijgen.  

Wij hebben geprobeerd zo volledig mogelijk te zijn, mist u iets? Geef het dan door aan één 

van de jeugdbestuursleden. 

 

Dit informatieboekje is tevens te vinden op onze website (Menu Organisatie/Jeugdbestuur/ 

Informatieboekje).  

 

Elk jaar, voor het begin van het nieuwe seizoen, zal getracht worden dit boekje te herzien 

wat betreft de actuele informatie en daar waar nodig zal het worden aangepast. 

 

1.2 Algemene gegevens 
 

Adres:  Sportpark “De Does” 

  Meentsestraat 109 

6987 CM Giesbeek 

Tel: 0313-631583 

E-mail:  info@gsv38nl 

Website: www.gsv38.nl 

Facebook: www.facebook.com/gsv38  

 

1.3 Communicatie 
 

Website 

De website van GSV’38 is veruit de belangrijkste informatiebron. Vrijwel alle informatie die 

in dit boekje wordt genoemd is dan ook op de website terug te vinden. Om die reden wor-

den in dit boekje dan ook regelmatig verwijzingen naar de website gegeven (http://gsv38.nl). 

Behalve de laatste nieuwsfeiten en/of wedstrijdverslagen, staat hier ook informatie over de 

organisatie, het wedstrijdprogramma, onze ARAG-gecertificeerde scheidsrechters, actuele 

teampagina’s compleet met programma, uitslagen, standen etc.  

mailto:info@gsv38.nl
http://www.gsv38.nl/
http://www.facebook.com/gsv38
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WhatsApp-groep trainers/leiders ↔ ouders en/of verzorgers 

Alle communicatie aangaande het team van uw zoon of dochter geschiedt vaak via een 

WhatsApp-groep van het desbetreffende team. Zodra de trainers/leiders de definitieve inde-

ling van de jeugdsecretaris hebben ontvangen, zal hij/zij een groepsapp voor de ouders 

en/of verzorgers aanmaken voor het komende seizoen. 

De trainer en/of leider zal in die WhatsApp-groep alle relevante informatie van het team 

plaatsen, zoals wedstrijdinfo, afgelastingen etc. Gebruik de groepsapp ook alleen daarvoor!  

  

WhatsApp-groep jeugdbestuur → trainers/leiders 

Het jeugdbestuur zal aan het begin van elk nieuw seizoen een WhatsApp-groep aanmaken 

waarin alle (nieuwe) trainers en leiders worden uitgenodigd deel te nemen.  

Dit zal een groepsapp worden waarin afgelastingen en andere belangrijke informatie wordt 

gecommuniceerd aan de trainers/leiders van de teams. Dit gaat een groepsapp worden 

waarin door de kaderleden niet gereageerd kan worden! Bij eventuele vragen en/of opmer-

kingen graag een persoonlijke app sturen naar de beheerder van de groepsapp. 

Bestuurslid en webmaster Epco Schierboom is de beheerder van deze WhatsApp-groep 

“Mededelingen jeugdbestuur”. 

 

Meer informatie over de procedure bij afgelastingen van trainingen en/of wedstrijden leest 

u verderop in dit informatieboekje! 

 

2. Voetbalvereniging GSV’38 
 

GSV’38 (Giesbeekse Sport Vereniging) is een vereniging die zich kenmerkt als een stabiele 

vereniging in zowel sportief als organisatorisch opzicht. 

GSV’38 is van oudsher een omni-vereniging waarbij verschillende sporten binnen de vereni-

ging worden beoefend. De vereniging bestaat uit de verschillende onderdelen: veldvoetbal, 

zaalvoetbal, tafeltennis, judo en kaarten. 

  

GSV’38 staat of valt met de inzetbaarheid van vrijwilligers en we mogen ons dan ook geluk-

kig prijzen met een grote groep actieve vrijwilligers uit Giesbeek en Lathum. Iedere bijdrage 

binnen de vereniging hoe klein ook wordt zeer op prijs gesteld.  

Zelfwerkzaamheid is van het grootste belang, dit zorgt ervoor dat de continuïteit wordt ge-

waarborgd en het houdt de vereniging draaiende. Zo zijn er binnen de vereniging een groot 

aantal van de vrijwilligers zeer actief in de jeugdafdeling als kaderleden, verder wordt er veel 

vrije tijd gestoken in de verschillende commissies en groepen die er voor zorgen dat de ver-

eniging goed kan draaien. 
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3. Het Jeugdbestuur 
 

Het jeugdbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken met alles wat be-

trekking heeft op het jeugdvoetbal van GSV’38 en richt zich voornamelijk op het te voeren 

jeugdbeleid. 

Het Jeugdbestuur bestaat uit een voorzitter, jeugdsecretaris, wedstrijdsecretaris (junioren 

en pupillen) en bestuursleden communicatie en materialen. 

 

De ouders/verzorgers van de nieuwe jeugdleden worden aan het begin van elk seizoen uit-

genodigd door het jeugdbestuur voor een informatieavond. 

 

Het bestuur zal gebruik maken van een gezamenlijke dropbox, zodat iedereen binnen het 

bestuur toegang heeft tot dezelfde documenten, wat de communicatie ten goede zal ko-

men.  

 

Daarnaast vergadert het bestuur 1 x per 6 weken. De eerste 10 minuten van deze overleggen 

hebben een vrije inloop. Op de website van GSV’38 zal altijd de datum van het eerstvolgen-

de overleg vermeld staan (http://gsv38.nl/vereniging/organisatie/jeugdbestuur). 

 

Het voltallige jeugdbestuur is regelmatig aanwezig op het sportpark en kan altijd aangespro-

ken worden.  
 

 

 

 

 

 

 

 
Moninca Soumokil 
Voorzitter 
>  Telefoon 
 06-53830939 
>  E-mail 
 jeugdvoorzitter@gsv38.nl 
>  Adres 
 IJsvogel 61 
 6988 CM Lathum 

 Gerwin Zwaan 
Jeugdsecretaris 
>  Telefoon 
 06-42657507 
>  E-mail 
 jeugdsecretaris@gsv38.nl 
>  Adres 
 De Gemeint 48 
 6987 AW Giesbeek 

 Patrick Keuben 
Wedstrijdsecretaris 
>  Telefoon 
 06-51356962 
>  E-mail 

patrickkeuben@gsv38.nl 
>  Adres 
 Steenoven 23  
 6987 GS Giesbeek 
  

 Epco Schierboom 
Bestuurslid 
>  Telefoon 
 06-38194089 
>  E-mail 

epcoschierboom@gsv38.nl 
>  Adres 
 Th. Soethofstraat 5  
 6987 BA Giesbeek 

  

http://gsv38.nl/vereniging/organisatie/jeugdbestuur
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Jantien Oppewal 
Bestuurslid 
>  Telefoon 
 06-20164489 
>  E-mail 
 jantienoppewal@gsv38.nl 
>  Adres 
 Kerkstraat 156  
 6987 AG Giesbeek  

  
  

    

 

4. Mijn zoon of dochter gaat voetballen bij GSV’38 
 

4.1 Rol van de ouders 
 

Als vereniging zijn we gebaat bij betrokkenheid van leden en ouders. Een grote groep leden 

(en ouders van jeugdleden) vervult al een groot deel van de taken. We zijn er trots op dat 

het ons tot nu toe lukt om alle taken ingevuld krijgen. 

Als uw kind lid wordt van een voetbalvereniging, betekent dit ook vaak dat u als ouder nauw 

betrokken raakt bij de vereniging. U praat met andere ouders over het spel, de spelers, de 

trainer en alles wat er rond de vereniging van GSV’38 allemaal speelt. U zal begrijpen dat 

binnen de vereniging van GSV’38 niet alles altijd vlekkeloos verloopt. Wij doen echter ons 

uiterste best om alles zo goed mogelijk te regelen. De uitdaging is echter juist om er met 

elkaar wat van te maken. Met de slogan “samen kunnen we veel”  hopen we met elkaar 

trots te kunnen zijn op een gezonde vereniging die goed draait en waar u uw kind(eren) 

graag naar toe laat gaan.  

 

U kunt als ouder dat echter positief beïnvloeden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 

 rijden naar wedstrijden; 

 wassen (bij toerbeurt) van het wedstrijdtenue; 

 helpen bij het trainen en/of coachen, indien een kaderlid een keer niet kan; 

 helpen als gastvrouw (zaterdagdienst) van de vereniging (gebeurt in een poule); 

 de kinderen op een positieve manier aanmoedigen;  

 of een andere rol vervullen bij activiteiten van de vereniging. 
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4.2 Aanmelden van mijn kind 
 

Voetbal heeft over het algemeen een goede invloed op de sociale ontwikkeling van kinde-

ren. Maar niet elk kind is direct gecharmeerd van een grasmat, harde ballen, leeftijdsgeno-

ten in een team en nat worden bij een regenachtige doordeweekse training  en/of wedstrijd 

op zaterdagochtend. Het jeugdbestuur van GSV’38 vindt dat een kind wel de kans verdient 

om de sport te ontdekken, ook als hij of zij nog twijfelt. Hoe is het eigenlijk om te voetbal-

len? Hoe is het om met leeftijdsgenoten buiten te sporten? En hoe voelt het om een goal te 

maken? 

 

Mocht uw kind niet zeker weten of hij/zij ook daadwerkelijk op voetbal wil, dan biedt GSV’38 

de kans om uw kind 3x vrijblijvend mee te laten trainen met zijn/haar leeftijdsgenoten. 

Daarna horen we graag of uw kind enthousiast geworden is over voetbal en zich wil aanmel-

den als lid. 

 

Dit kunt u doen door het aanmeldingsformulier te downloaden van de website, in te vullen 

en te retourneren (http://gsv38.nl/wp-content/uploads/2017/10/Aanmeldformulier-nieuw-

lid.pdf). 

Op het moment van aanmelden, wordt ook de contributie door middel van automatische 

incasso bij u afgeschreven (http://gsv38.nl/vereniging/info-vereniging/lidmaatschap/  

algemeen). Aanmelden voor een volgend jaar is niet nodig; een kind blijft lid tot het moment 

van afmelden.  

 

De ouders/verzorgers van de nieuwe jeugdleden worden aan het begin van elk seizoen uit-

genodigd door het jeugdbestuur voor een informatieavond (deze zal medio september 

plaatsvinden). Mochten er vragen zijn of wilt u meer informatie over bepaalde zaken, stel ze 

gerust. Het voltallige jeugdbestuur is regelmatig aanwezig op het sportpark en kan altijd 

aangesproken worden om u te helpen. 

 

4.3 Afmelden van mijn kind 
 

Wat als mijn kind voetballen als minder leuk is gaan ervaren? 

 

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind andere interesses krijgt, te weinig tijd heeft om 

de sport te beoefenen of langdurig geblesseerd is en het voetballen als minder leuk ervaart. 

Let er in dat geval op dat u uw kind officieel afmeldt als lid van de vereniging. Doet u dit niet, 

dan blijft uw kind automatisch lid voor het volgende seizoen en betaalt u ook weer contribu-

tie. 

 

Alvorens u overgaat tot het afmelden, kunt u natuurlijk altijd eerst contact opnemen met het 

jeugdbestuur voor een gesprek om de ervaringen te delen en wat de reden kan zijn van de 

afmelding. 

http://gsv38.nl/wp-content/uploads/2017/10/Aanmeldformulier-nieuw-lid.pdf
http://gsv38.nl/wp-content/uploads/2017/10/Aanmeldformulier-nieuw-lid.pdf
http://gsv38.nl/vereniging/info-vereniging/lidmaatschap/%20algemeen
http://gsv38.nl/vereniging/info-vereniging/lidmaatschap/%20algemeen
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U kunt uw kind afmelden door het afmeldingsformulier te downloaden van de website, in te 

vullen en te retourneren (http://gsv38.nl/wp-content/uploads/2016/07/afmelden-lid.pdf). 

 

Uw kind wordt dan afgemeld als lid bij GSV’38. 

 

4.4 Contributie 
 

De contributie bij GSV’38 is de laagste in de regio! Voor meer informatie over de lidmaat-

schapsvormen vind je op onze website, waar tevens de contributiebedragen staan vermeld 

(http://gsv38.nl/vereniging/info-vereniging/lidmaatschap/algemeen). 

 

4.5 Wijzigen van persoonlijke gegevens 
 

Wijzigingen van uw gegevens (adreswijziging, telefoon, e-mail, etc.) kunt u doen door het 

wijzigingsformulier te downloaden, in te vullen en te retourneren (http://gsv38.nl/wp-

content/uploads/2016/07/wijziging-bestaand-lid.pdf). 

 

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen en/of opmerkingen, stuur dan een 

e-mail naar ledenadministratie@gsv38.nl.  

 

4.6 Verzekering 
 

Ieder spelend lid van GSV’38 is aanvullend verzekerd via een collectieve aansprakelijkheids- 

en ongevallenverzekering bij KNVB activiteiten. Voor meer informatie kunt u terecht bij Ger-

ben Thiel, de 1e Algemeen Secretaris van GSV’38. (http://gsv38.nl/vereniging/info-

vereniging/secretariaat). 

 

De KNVB heeft voor de leden twee collectieve aanvullende verzekeringen: de collectieve 

ongevallenverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering. Bij ongevallen/incidenten moet 

altijd eerst de ‘eigen’ verzekering ingeschakeld worden. Keert deze gedeeltelijk of wellicht 

helemaal niet uit, dan kan men de collectieve verzekering van de KNVB inschakelen. 

 

Hieronder staat een beknopt dekkingsoverzicht van de collectieve ongevallen- en aansprake-

lijkheidsverzekering 

https://www.knvb.nl/downloads/bestand/1438/cov-beknopt-dekkingsoverzicht 

https://www.knvb.nl/downloads/bestand/1445/beknopt-dekkingsoverzicht-

aansprakelijkheidsverzekering 

 

  

http://gsv38.nl/wp-content/uploads/2016/07/afmelden-lid.pdf
http://gsv38.nl/vereniging/info-vereniging/lidmaatschap/algemeen
http://gsv38.nl/wp-content/uploads/2016/07/wijziging-bestaand-lid.pdf
http://gsv38.nl/wp-content/uploads/2016/07/wijziging-bestaand-lid.pdf
mailto:ledenadministratie@gsv38.nl
http://gsv38.nl/vereniging/info-vereniging/secretariaat
http://gsv38.nl/vereniging/info-vereniging/secretariaat
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/1438/cov-beknopt-dekkingsoverzicht
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/1445/beknopt-dekkingsoverzicht-aansprakelijkheidsverzekering
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/1445/beknopt-dekkingsoverzicht-aansprakelijkheidsverzekering
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4.7 Waar moet ik als ouder rekening mee houden als mijn kind voetbalt bij 

GSV’38? 
 

Aanschaf materialen: 

U moet er als ouder rekening mee houden dat wanneer uw kind de voetbalsport optimaal 

wil beoefenen, hij/zij enkele vaste materialen nodig heeft. Deze staan hieronder weergege-

ven. 

 

Voor de training: 

• Voetbalschoenen: het liefst met plastic noppen. 

• Een trainingsbroek/jack voor de koudere dagen. 

• Scheenbeschermers: eventueel voor het trainen, deze zijn verplicht voor de wedstrijd. 

• Eventueel keepershandschoenen voor de keepers.  

 

Voor de wedstrijd: 

• Voetbalschoenen: het liefst met plastic noppen. 

• Scheenbeschermers: is verplicht vanuit de KNVB. 

• Een warmloopjack/shirt er onder voor de koudere dagen. Een lange legging/thermobroek 

mag bij wedstrijden bij koud weer onder de sportbroek gedragen worden. 

• Het wedstrijdtenue (shirt, keepersbroek en keepershirt) wordt elke wedstrijd beschikbaar 

gesteld door de club. Let op, dit zijn clubeigendommen. 

 Daarnaast stelt de club trainingsballen, wedstrijdballen en eventueel een waterzak en 

bidons beschikbaar tijdens de training/wedstrijden, ook dit zijn clubeigendommen. 

 

Voor in de zaal (zaaltraining in de winter voor de allerjongsten, toernooi en/of wintercompe-

titie): 

 Sportschoenen zonder zwarte zolen. 

 Scheenbeschermers: ook hier verplicht tijdens de wedstrijd. 

 

5. Jeugdbeleid 
 

5.1 Teamindeling voor het nieuwe seizoen 
 

Elk jaar worden aan het begin van het seizoen de teamindelingen voor het nieuwe seizoen 

bekend gemaakt. Het jeugdbestuur vindt dat de indeling van de teams zo transparant moge-

lijk moet gebeuren. Dit betekent dat door het jeugdbestuur een voorlopige indeling wordt 

samengesteld op basis van geboortedatum van de spelers. Hierbij worden de leeftijdsinde-

lingen van de KNVB gehanteerd. 
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De Jeugd Technisch Coördinator (JTC) zal vanuit zijn functie een adviserende rol vervullen bij 

de indeling.  Trainers en leiders worden vervolgens uitgenodigd input te leveren op de voor-

lopige indeling. Het jeugdbestuur verwerkt deze input en weegt af of de input moet leiden 

tot aanpassingen. De voorlopige indeling wordt bekend gemaakt op de website en wordt 

naar trainers en leiders gestuurd. 

 

Het jeugdbestuur dient hierbij vele belangen in ogenschouw te nemen. Enkele van deze be-

langen zijn leeftijd, ontwikkeling, aantal spelers in een team en onderlinge verhoudingen. 

Het jeugdbestuur doet haar uiterste best om ieder kind tot zijn recht te laten komen. De 

input van trainers en leiders is hierbij zeer belangrijk, omdat zij dichter bij de kinderen staan 

dan het jeugdbestuur. Dit betekent echter niet dat aan een ieders wensen kan worden vol-

daan. Het jeugdbestuur is er voor om hierin een definitief besluit te nemen. 

 

Bij de definitieve indeling zal de jeugdsecretaris de trainers/leiders en ouders via een mail in 

kennis stellen, alvorens dit wordt gepubliceerd op de website van GSV’38. 

 

5.2 Het uitlenen (doorschuiven) van spelers aan andere jeugdteams 
 

Met betrekking tot het lenen van andere spelers hanteren we de volgende regels: 

 

Altijd een verzoek aan de trainer die de speler zou moeten leveren. Voor de allerjongste 

jeugd zelfs even kortsluiten met ouders (is het fysiek te doen?). 

Oplossing in principe binnen leeftijdsgroep waar het elftal op acteert. Voorbeeld: JO11-1 

komt speler  tekort. Oplossing te zoeken bij JO11-2 of JO11-3.  Als dit niet mogelijk is dan de 

oplossing bij leeftijdsgroep hieronder. Dus met hetzelfde voorbeeld de oplossing zoeken bij 

JO9 (2e-jaars). Wanneer is in de ogen van de JTC een team niet compleet?  Dit is wanneer het 

aantal wisselspelers onder de 2 uitkomt. De trainer mag minder wissels meenemen maar dat 

is dan wel zijn verantwoordelijkheid. 

 

Met betrekking tot het doorschuiven van spelers is het goed om de speler, die op een hoger 

niveau zijn of haar sport kan beoefenen zo snel als mogelijk, maar binnen de mogelijkheid 

van de vereniging, te laten doorschuiven naar een hoger team binnen de leeftijdsgroep c.q. 

het naast hoger gelegen team (v.b. speler in JO13 over laten gaan naar JO15). 

 

5.3 Het uitlenen (doorschuiven) van jeugdspelers naar seniorenteams 
 

Het uitlenen van spelers vanuit de jeugdafdeling aan de senioren zal veelal alleen plaatsvin-

den uit de leeftijdsgroep van onder 19. Hierbij zal de belastbaarheid van de spelers een rol 

spelen alsmede de grootte van de selectie van JO19. Ook hier is het vanzelfsprekend dat 

alles in overleg met de trainer van JO19 moet plaatsvinden.  
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Met betrekking tot het doorschuiven zal in elk 2e halfjaar van het seizoen een begin moeten 

worden gemaakt met het laten meetrainen van de JO19 spelers die over gaan. Dit meetrai-

nen zal voor de ene speler betekenen dat hij met de 2e selectie meetraint en voor een ander 

met de 1e selectie. Een uitzondering is de speler die nog niet een volgend seizoen naar de 

senioren zou moeten maar wel over voldoende kwaliteit  bezit om al bij de 1e selectie te 

gaan meetrainen. Deze speler wordt uitgedaagd om de stap eerder te maken. 

 

5.4 Meetrainen van jeugdspelers met seniorenteams 
 

Gedurende een seizoen zal in principe de jeugdspeler de mogelijkheid krijgen om binnen zijn 

leeftijdsgroep te trainen. Mocht de jeugdspeler, door omstandigheden, niet op de geplande 

avonden kunnen trainen dan moet er de mogelijkheid zijn om een training bij een ander 

team te volgen. Dus de onder 19 jaar speler mag in overleg met de trainer van zijn leeftijds-

groep en de trainer van de 1e en 2e selectie aansluiten bij de senioren. 

 

6. Trainingen 
 

6.1 Indeling velden en kleedkamers 
 

In het begin van het seizoen wordt een indeling gemaakt van de velden en kleedkamers. 

Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd van de spelers (de jonge spelers trainen 

vroeg, de oudere spelers later) en met de beschikbaarheid en/of wensen van trainers op 

verschillende avonden. 

Een overzicht van de trainingstijden van de verschillende teams en de velden waarop ge-

traind wordt vindt u op de website van GSV’38. U kunt dan zelf nakijken wanneer uw zoon of 

dochter traint (http://gsv38.nl/vereniging/accommodatie/trainingsinformatie). 

Het is belangrijk dat de teams die trainen zich ook aan het schema houden (dus trainen op 

het aangegeven veld en omkleden in de aangegeven kleedkamer). 

Voor alle meisjes binnen de diverse teams is er een afzonderlijke kleed- en doucheruimte 

beschikbaar, namelijk scheidsrechterkleedkamer 2. 

 

6.2 Trainingsmaterialen 
 

De trainers van de teams ontvangen aan het begin van het seizoen 2 sleutels van de materi-

aalbeheerder van de jeugdafdeling van GSV’38. Deze sleutels zijn bestemd voor de kleedka-

meraccommodatie, zodat zij toegang hebben tot kleedkamers en het trainingsmateriaal (in-

cl. de ballenlockers).  

Ieder team heeft in het materiaalhok een ballenlocker met eigen ballen in een ballenzak 

en/of ballennet, tevens staat er in iedere ballenlocker een rekje met trainingshoedjes en zijn 

er trainingshesjes aanwezig. 

http://gsv38.nl/vereniging/accommodatie/trainingsinformatie
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Voor de JO13 t/m JO19 staan de bidonkratjes, hesjes en waterzakken niet in de ballenlocker, 

maar op de schap naast de lockers. 

 

 
 

Zowel voor als na de training worden de ballen zichtbaar geteld en pas opgeborgen in het 

materialenhok als alles compleet is (bij vermissing van de trainingsballen na de training, 

graag met het gehele team zoeken tot dat alles weer compleet is). 

 

Na de training worden alle materialen weer teruggebracht naar de materiaalruimte waar de 

trainers ervoor zorg dragen dat alles ook weer keurig netjes wordt opgeruimd. Het kan voor-

komen dat na de training een ander team gebruik maakt van het veld en gebruik wil maken 

van jullie materialen. Overleg met de volgende trainer wat hij kan gebruiken en wat hij niet 

wil gebruiken ruimt het team op. 

 

Hieronder enkele aandachtspunten voor de trainers/leiders: 

 Trainers controleren en pompen de ballen zelf op de juiste druk en laten dit niet door de 

kinderen uitvoeren! Aan de muur bij de ballenpomp hangt een ingelijste omschrijving met 

tekst en uitleg. In het bakje daaronder staat een busje ventielolie en vind je een drukme-

ter, waarmee lucht verwijderd kan worden uit de bal. 

Tip: laat bij de ballencontrole voor een training af en toe een druppeltje olie in het ventiel 

alvorens je de naald erin steekt. 

 De ballen blijven in de originele staat, dat betekent dat er niet op mag worden geschre-

ven in de vorm van bijvoorbeeld een teamaanduiding. 

 Alleen trainers en leiders komen in het materialenhok of spelers met begeleiding. 

 Zorg dat na iedere training de goals van het veld zijn en op de daarvoor bestemde plaat-

sen worden terug gezet (dit in verband met de robotmaaiers). 

 De laatste die het veld verlaat moet de verlichting uit doen. 
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 Zorg ervoor dat de spelers hun schoenen buiten schoonmaken op de borstels en niet te-

gen de muren. 

 Wanneer de hesjes nat en vies zijn geworden, neem ze dan mee naar huis om ze te was-

sen en/of drogen (op deze wijze kunnen wij optimaal van onze materialen gebruik maken 

en de levensduur verlengen). 

 Na afloop van iedere training  is het de bedoeling dat de kleedkamer schoon wordt achter 

gelaten. Leiders en trainers zijn hiervoor eindverantwoordelijk en moeten dit controleren.  

 

6.3 Hulp en begeleiding bij de trainingen 
 

Bij GSV’38 zien we de laatste jaren steeds meer een mix van ervaren en veel  jonge, leergie-

rige, ambitieuze maar vooral onervaren trainers die onze jeugdteams trainen. Deze enthou-

siaste trainers willen we graag een handreiking geven omtrent de oefenstoffen, plannen van 

een training etc. (http://gsv38.nl/vereniging/info-vereniging/voetbal-technische-zaken/ al-

gemeen).  

 

Samen met de Technisch Jeugdcoördinator van de KNVB is gekeken hoe dit het beste over-

gebracht kan worden aan onze huidige trainers, maar ook aan toekomstige potentiële trai-

ners. 

Voor de invulling van trainingen bij onze jeugdteams is informatie beschikbaar bij Rinus, de 

online assistent-trainer (http://gsv38.nl/vereniging/info-vereniging/voetbal-technische-

zaken/algemeen). Daarnaast is er op internet natuurlijk ook heel veel informatie te vinden.  

 

De Jeugd Technisch Coördinator (JTC) van GSV’38 fungeert als eerste aanspreekpunt voor de 

trainers/leiders bij hulpvragen en/of ondersteuning (http://gsv38.nl/vereniging/organisatie/ 

jeugdcoordinator). 

 

 

      

Eric van Velzen 
Jeugd Technisch Coördinator  
>  Telefoon 
 06-46645774 
>  E-mail 
 jtc@gsv38.nl 

  
  

    

 

  

http://gsv38.nl/vereniging/info-vereniging/voetbal-technische-zaken/%20algemeen
http://gsv38.nl/vereniging/info-vereniging/voetbal-technische-zaken/%20algemeen
http://gsv38.nl/vereniging/info-vereniging/voetbal-technische-zaken/algemeen
http://gsv38.nl/vereniging/info-vereniging/voetbal-technische-zaken/algemeen
http://gsv38.nl/vereniging/organisatie/%20jeugdcoordinator
http://gsv38.nl/vereniging/organisatie/%20jeugdcoordinator


 

Samen kunnen we veel!  15 

6.4 Keeperstrainingen 
 

Voor keepers van de jeugdteams van GSV’38 zijn er één keer in de week keeperstrainingen. 

De trainingen worden op woensdag gegeven van 19.15 uur tot 20.15 uur. Tijdens de kee-

perstrainingen worden de eerste beginselen en de fijne kneepjes van het keepen geleerd.  

 

De trainingen worden verzorgd door Jarno Witjes, een ervaren keeperstrainer. Jeroen Wieg-

gers zal hem daarbij assisteren. 

 

Bij de allerkleinsten wordt er regelmatig tijdens wedstrijden om toerbeurt gekeept, en vaak 

vanaf de JO11 beginnen de vaste keepers zich te ontplooien. De keeperstrainingen zijn dan 

ook voor de keepers van de JO11 t/m JO15 teams, keepers van de JO17 en JO19 teams trai-

nen in overleg mee bij de keeperstrainingen van de senioren (deze vinden plaats op donder-

dag vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur). 

 

Neem voor meer informatie contact op met Jarno Witjes. 

E-mail:  jarno.witjes@daanen-shipping.nl   

Mobiel: 06-83986830 

 

6.5 Afgelastingen van de trainingen 
 

De doordeweekse trainingen bij GSV’38 gaan in principe altijd door. De consuls Dolf Wieg-

gers en Willy ten Haaf zullen naast de zaterdag, ook doordeweeks de velden keuren voor de 

trainingen.  

 

Wanneer de velden door de consuls worden afgekeurd om te trainen,  

geldt dit voor alle teams, geen uitzonderingen! 

 

Bij onweer dient men het open veld te verlaten. 

Niet onder bomen gaan schuilen en ook uit de buurt van ballenvangers blijven. Men dient zo 

snel mogelijk richting kleedkamer/clubgebouw te gaan en binnen/in beschutte omgeving 

blijven. 

Voor trainers en leiders gelden volgende actiepunten: 

 Alert zijn op onweerontwikkelingen  

 Tijdig vaststellen op welke afstand het onweer zich bevindt  

 MINDER DAN 10 SECONDEN TUSSEN BLIKSEM EN DONDER: DIRECT (LATEN) STOPPEN 

MET VOETBALLEN/TRAINEN !!!  

 Terugtrekken in gebouw kleedkamers! 

 

Maak elkaar hierop attent! 

 

mailto:jarno.witjes@daanen-shipping.nl
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Afgelasting door de trainer 

De keuze voor een besluit niet te trainen op basis van privéomstandigheden, gesteldheid van 

het trainingsveld en/of bij specifieke weersomstandigheden is de verantwoordelijkheid van 

de trainer zelf. De trainer is zelf verantwoordelijk om dit op tijd communiceren in de groeps-

app van het team, zodat een ieder op tijd op de hoogte is gesteld van het genomen besluit. 

 

Afgelasting door de consul 

Mocht de toestand van de velden een training niet toestaan en de consul keurt de velden af, 

dan wordt de volgende procedure in gang gezet: 

 De consul zal Epco Schierboom, de webmaster en tevens beheerder van de Whatsapp-

groep “mededelingen jeugdbestuur” op de hoogte brengen van zijn besluit. 

 Epco zal de mededeling van de afgelasting in de groepsapp “mededelingen jeugdbestuur” 

plaatsen en zal een bericht op de website publiceren. 

 De trainers/leiders zijn vervolgens zelf verantwoordelijk om dit te communiceren in de 

groepsapp van het team. 

 

Let op: geen bericht = goed bericht (training gaat gewoon door)! 

 

6.6 Douchen na de training 
 

Na de training is het voor alle spelers van de pupillenteams vanaf de JO11 verplicht om te 

douchen, mits onder begeleiding. Uitzondering op deze regel is wanneer het om medische 

redenen niet is toegestaan en de trainer hiervan op de hoogte is gesteld. Voor de JO6 t/m de 

JO10 mag er worden gedoucht en is er nog geen verplichting, omdat in de praktijk het vaak 

beter uitkomt om de allerkleinsten gelijk mee naar huis te nemen na een training. Voor alle 

juniorenteams is het gebruikelijk na de training te douchen. Voor meisjes is een afzonderlijke 

kleedruimte en doucheruimte beschikbaar, namelijk scheidsrechterkleedkamer 2. Voor een 

ieder geldt vanuit hygiënisch oogpunt badslippers te dragen tijdens het douchen in verband 

voetschimmel! 

 

7. Wedstrijden 
 

7.1 Competitieschema en wedstrijdplanning 
 

De speeldagenkalender (voorjaarscompetitie en/of najaarscompetitie) wordt door de KNVB 

enkele weken voor aanvang van het seizoen bekend gemaakt. De trainers en leiders krijgen 

het competitieschema met een rij- en wasschema door de jeugdsecretaris gemaild. Aan de 

hand van het competitieschema kunnende trainers/leiders zelf het bijgevoegde rij- en was-

schema samenstellen, en deze vervolgens mailen naar de ouders/spelers van het team.  
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Uiteraard zal de jeugdsecretaris ook na de winterstop de leiders/trainers voorzien van de-

zelfde informatie voor de voorjaarscompetitie. 

 

Het is verstandig regelmatig te kijken of er geen wijzigingen zijn doorgevoerd, alle tijden zijn 

onder voorbehoud! Op onze website en op www.voetbal.nl  en/of de voetbal.nl-app is de 

meest recente planning in te zien. Wedstrijdwijzigingen worden via de wedstrijdsecretaris 

gecommuniceerd met de trainers/leiders van de desbetreffende teams. 

 

7.2 Afgelastingen wedstrijden 
 

De consuls bij GSV’38 (Dolf Wieggers en Willy ten Haaf) zijn officieel aangesteld door de 

KNVB en bepalen of de velden van GSV’38 bespeelbaar zijn op de wedstrijddagen. De 

scheidsrechter kan na goedkeuring van de velden door de consul, de wedstrijd alsnog afkeu-

ren. Dit gebeurt dan buiten de verantwoordelijkheid van de vereniging 

(http://gsv38.nl/vereniging/infovereniging/consuls).  

 

Wanneer de velden door de KNVB en/of consul(s) worden afgekeurd om een wedstrijd te 

mogen spelen, mag er automatisch ook niet op worden getraind! 

 

Dat geldt voor alle teams, geen uitzonderingen! 

 

Let op: geen bericht = goed bericht (wedstrijden gaan gewoon door)! 

 

Twee vormen van afgelastingen: 

 

 Afgelasting door de KNVB 

Algehele afgelastingen van het landelijke amateurvoetbal of alleen afgelastingen in district 

Oost gebeuren uitsluitend door de KNVB. Zodra dit bij de vereniging bekend is zal Epco 

Schierboom, webmaster en beheerder van de Whatsapp-groep “mededelingen jeugdbe-

stuur” een mededeling plaatsen, zodat de trainers/leiders op de hoogte worden gebracht 

van de afgelasting en zal het door de webmaster op de homepage worden gepubliceerd en 

komt het automatisch bij het menu “afgelastingen” te staan (http://gsv38.nl/wedstrijdinfo/ 

afgelastingen).  

 

http://www.voetbal.nl/
http://gsv38.nl/vereniging/infovereniging/consuls
http://gsv38.nl/wedstrijdinfo/%20afgelastingen
http://gsv38.nl/wedstrijdinfo/%20afgelastingen
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 Afgelasting door de vereniging 

Zaterdagochtend om 07.30 - 07.45 uur worden de velden door de consul(s) gekeurd. Mocht 

de toestand van de velden een wedstrijd niet toestaan dan zal de consul de velden afkeuren. 

Het jeugdbestuur streeft ernaar om ook hierin de communicatielijnen zo kort mogelijk te 

houden, en hanteert vanaf heden de volgende nieuwe procedure: 

 

 De thuisspelende vereniging dient de gastverenigingen zo spoedig mogelijk op de hoogte 

te brengen. 

 De consul zal Epco Schierboom, webmaster en beheerder van de Whatsapp-groep “me-

dedelingen jeugdbestuur” op de hoogte brengen van zijn besluit. 

 Epco zal de mededeling van de afgelasting in de groepsapp “mededelingen jeugdbestuur” 

plaatsen, zodat de trainers/leiders vroegtijdig op de hoogte zijn om dit verder te commu-

niceren in de groepsapp van het team. 

 Vervolgens zal Epco de afgelastingen van de wedstrijden invoeren in Sportlink, wat weer 

gekoppeld is aan voetbal.nl,  de voetbal.nl-app en het menu “afgelastingen” op de websi-

te van GSV’38.  

 Om alles compleet te maken zal er nog een bericht op de homepage worden gepubli-

ceerd, zodat de bezoekers van de website in één oogopslag het nieuws omtrent de afge-

lastingen kunnen waarnemen. 

 

7.3 Inhaal- en/of bekerwedstrijden 
 

De vastgestelde data voor inhaal- en/of bekerwedstrijden staan in de speeldagenkalender die de 

trainers/leiders aan het begin van de competitie hebben ontvangen van de jeugdsecretaris. De KNVB 

bepaalt of een wedstrijd wordt ingehaald en wanneer dat gebeurt. Zodra onze wedstrijdsecretaris dit 

weet, wordt de wedstrijd toegevoegd aan het programma van die week (kijk hiervoor op voetbal.nl, 

de voetbal.nl-app of op onze website bij “programma deze week” of “programma komende weken”) 

(http://gsv38.nl/wedstrijdinfo/komende-weken). 

 

7.4 Oefenwedstrijden 
 

Oefenwedstrijden kunnen niet zomaar gepland worden, maar moeten worden geregeld via de des-

betreffende wedstrijdsecretaris (http://gsv38.nl/vereniging/info-vereniging/wedstrijdsecretariaat). 

 

7.5 Kleding (spelers en kaderleden) 
 

Alle jeugdteams bij GSV’38 ontvangen aan het begin van het seizoen van de beheerder een sporttas 

met teamkleding en materialen. Niet alle teamtassen zijn voorzien van een compleet tenue, dit is 

met name afhankelijk van de shirtsponsor. In alle tassen zit wel een gesponsord GSV’38 wedstrijd-

shirt en een keepershirt met korte broek. Men dient zelf een wit broekje en rode sokken te kopen, 

(broekje bij voorkeur van Hummel met logo GSV’38, te koop bij Intersport Luising te Zevenaar of via 

de webshop van GSV’38) (http://clubs.deventrade.com/nl/gsv-38). Daarnaast is het spelen met 

scheenbeschermers verplicht, welke zelf aangeschaft dienen te worden.   

http://gsv38.nl/wedstrijdinfo/komende-weken
http://gsv38.nl/vereniging/info-vereniging/wedstrijdsecretariaat
http://clubs.deventrade.com/nl/gsv-38
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De teamtas met wedstrijdkleding wordt aan het einde van het seizoen met de inname kleding en 

materialen weer ingeleverd, op verzoek van de materiaalbeheerder van de jeugdafdeling. Voor enke-

le teams zijn er presentatiepakken beschikbaar. Deze dienen gedragen te worden bij iedere thuis- en 

uitwedstrijd en mogen niet gebruikt worden voor trainingen of om in de vrije tijd te dragen. Ook de 

presentatiepakken worden aan het einde van ieder seizoen weer ingenomen, gecontroleerd en aan 

het begin van het seizoen weer uitgegeven.  

 

De kledingtas wordt aan het begin van het seizoen door de trainer/leider van het team opgehaald, en 

aan het eind van het seizoen weer ingeleverd. Hiervoor wordt een lijst van de materiaalbeheerder 

ondertekend. De leider zorgt dat de tenues gewassen worden (om toerbeurt met het door de jeugd-

secretaris aangeleverde format was- en rijschema voor ouders). Zie voor meer informatie alinea 11.1. 

 

Reserve tenues 

Het kan voorkomen dat de tegenstander ook een rood shirt draagt. Bij jeugdteams dient de thuisclub 

dan in reserveshirts te spelen. Voor de junioren( JO15 t/m JO19) en pupillen (JO6 t/m JO13) zijn re-

serve shirts (witte met GSV’38 logo) beschikbaar. Deze liggen in een mand (met kaartje aanduiding 

leeftijdscategorie) en staan in de materialenruimte (tegenover de ballenlockers) in een stelling. 

Voorafgaand aan de wedstrijd kan dit nagekeken worden op www.voetbal.nl of de voetbal.nl-app (bij 

eigen team staan de kleuren van de shirts van de tegenstanders vinden). De reserveshirts dienen 

gewassen en zo spoedig mogelijk compleet  weer te worden ingeleverd. 

 

Kleding kaderleden 

De kaderleden (trainers, leiders, assistent scheidsrechter) krijgen van de materiaalbeheerder bij de 

uitgifte aan het begin van het seizoen een coachjas en een polo uitgereikt (sponsoren hiervan zijn 

‘Retailbouw’ en de ‘Club van 100’ van GSV’38). 

Omdat hier sprake is van bruikleen dient voor deze kleding ook het inname-/uitgifteformulier van het 

desbetreffende team getekend te worden. Bij de inname aan het eind van het seizoen worden de jas 

en polo (alleen van de kaderleden die stoppen) weer gewassen ingenomen. De kleding wordt alleen 

gedragen bij activiteiten waar men als vertegenwoordiger van GSV’38 bij aanwezig is. Mocht er iets 

kapot zijn aan de jas en/of polo, graag doorgeven aan Epco Schierboom, de materiaalbeheerder. De 

kleding zal dan zo spoedig mogelijk worden gerepareerd. 

 

Het jeugdbestuur stelt het zeer op prijs, voor de uitstraling van de vereniging, dat onze kaderleden 

uniform gekleed zijn en dat onze sponsoren een warm hart toegedragen worden door de sponsor-

kleding te dragen. 

 

7.6 Douchen na de wedstrijd 
 

Na een wedstrijd is het, in tegenstelling tot een training, voor de spelers van de pupillenteams ver-

plicht te douchen. Uitzondering op deze regel is wanneer het om medische redenen niet is toege-

staan en de trainer hiervan op de hoogte is gesteld.  

 

Voor de juniorenteams is het gebruikelijk na een wedstrijd te douchen. Voor meisjes is meestal een 

afzonderlijke kleed- en doucheruimte beschikbaar,  bij GSV’38 is dit scheidsrechter kleedkamer 2. 

Voor een ieder geldt vanuit hygiënisch oogpunt: badslippers dragen tijdens het douchen in verband 

met voetschimmel! 

http://www.voetbal.nl/
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7.7 Mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier (MDWF) 
 

Vanaf het seizoen 2017-2018 heeft de  KNVB in samenwerking met Sportlink Club het vertrouwde 

DWF (Digitale Wedstrijd Formulier) op de computer vervangen voor het MDWF (Mobiele Digitale 

Wedstrijd Formulier) op de wedstrijdzaken-app van de smartphone en/of tablet. Tot voor kort ging 

dit alleen om de teams JO13 t/m JO19. 

 

Gehele pupillenvoetbal stapt over naar de wedstrijdzaken-app 

Sinds 1 februari 2018 zijn alle jeugdteams van JO7 t/m JO12 ook overgestapt op het invoeren van 

uitslagen via de Wedstrijdzaken-app. Het is niet meer mogelijk om uitslagen in te voeren via Sportlink 

Club. De pupillenscheidsrechter en/of spelbegeleider van GSV’38 zal de uitslag van zijn of haar wed-

strijd zelf doorgeven in de Wedstrijdzaken-app. 

 
Geen standen voor de JO7 t/m JO10 teams 
De KNVB zal vanaf dit seizoen geen standen meer publiceren, maar het doorgeven van de uitslagen 
van de wedstrijden blijkt nog wel van groot belang. Op basis van de uitslagen zal de KNVB de teams 
(her)indelen en zo meer gelijkwaardige wedstrijden realiseren. Voor meer informatie of antwoorden 
op vragen, bekijk dan deze link: (https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/ wedstrijdza-
ken/wedstrijdbepalingen/digitaal-wedstrijdformulier-veld--en-zaalvoetbal/mobiel-dwf-
veldvoetbal/faq-nieuwe-pupillenvoetbal). 
 

7.8 Opruimen van de goals en hoekvlaggen 
 

Wanneer een team het laatste pupillen- en/of juniorenteam is dat op een veld heeft gespeeld, moet 

gezorgd worden dat de pupillengoals van het veld gehaald worden, de netten omhoog worden ge-

hangen en de hoekvlaggen worden opgeruimd in het materialenhok. Dit alles zodat de robotmaaier 

het gehele veld en achter de doelen kan maaien. 

 

8. Zaaltraining en/of competitie 
 

8.1 Zaaltraining 
 

GSV’38  heeft ervoor gekozen om in de koude winterperiode (januari en februari) de jongste jeugd-

teams gedurende de winterstop één keer per week, op de woensdagavond in de zaal te laten trai-

nen. Het gaat hierbij om de teams van de  JO6 t/m JO10.  

De veldtraining voor deze teams komt in de winterperiode te vervallen, tenzij een team twee keer in 

de week traint. Deze training vindt wel plaats op het veld. De andere teams blijven gewoon op het 

veld trainen, zolang  de weersomstandigheden en de veldcondities dit toelaten. 

De JO11, JO12 en JO13  zijn een uitzondering op bovenstaande en worden wel in de gelegenheid 

gesteld om in de winter twee keer in de zaal te trainen, vanwege hun deelname aan de zaalcompeti-

tie. Deze  zaaltrainingen worden in overleg met de jeugdsecretaris ingepland. De communicatie van 

alle zaaltrainingen verloopt via de jeugdsecretaris, deze zal de trainers/leiders in kennis stellen voor 

verdere communicatie (groepsapp/mail) richting de ouders. 

 

https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/%20wedstrijdzaken/wedstrijdbepalingen/digitaal-wedstrijdformulier-veld--en-zaalvoetbal/mobiel-dwf-veldvoetbal/faq-nieuwe-pupillenvoetbal
https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/%20wedstrijdzaken/wedstrijdbepalingen/digitaal-wedstrijdformulier-veld--en-zaalvoetbal/mobiel-dwf-veldvoetbal/faq-nieuwe-pupillenvoetbal
https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/%20wedstrijdzaken/wedstrijdbepalingen/digitaal-wedstrijdformulier-veld--en-zaalvoetbal/mobiel-dwf-veldvoetbal/faq-nieuwe-pupillenvoetbal
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8.2 Zaalcompetitie 
 

Sinds jaar en dag duikt de jeugd van GSV’38 samen met andere verenigingen uit “De Liemers” in de 

wintermaanden de zaal in. Deze zaalcompetitie is ontstaan om de jeugdleden ook in de winterperio-

de van december tot en met februari te laten voetballen. Deze wintercompetitie was in eerste in-

stantie bedoeld voor de teams van JO7 t/m JO13.  

De nieuwe organisatie van de wintercompetitie wil vanaf 2018/2019 de competitie graag uitbreiden 

met de teams van de JO15 en de JO17.  

Wij als jeugdbestuur hebben alle teams vanaf de JO7 t/m JO17 voor de wintercompetitie 2018/2019 

ingeschreven. 

Op de site van GSV’38 kunt u het “programma”, “uitslagen” en “standen” van deze zaalcompetitie op 

de voet volgen, zodat u niets van uw favorieten hoeft te missen (http://gsv38.nl/zaalcompetitie-jo13-

jo11-en-jo9/zaalcompetitie-jo7tmjo17  

 

 Denk in de zaal aan het juiste schoeisel (geen zwarte zolen). 

 Scheenbeschermers zijn tijdens de wedstrijden verplicht, het heeft echter ook onze voorkeur 

om ze te dragen tijdens de trainingen. 

 

9. Jeugdteams 
 

GSV’38 telt momenteel 12 jeugdteams, onderverdeeld in 4 junioren en 8 pupillenteams: 

 

JO19-1 JO15-1 JO11-1 JO9-2 

JO17-1 JO13-1 JO10-1 JO7-1 

JO17-2 JO12-1 JO9-1 JO6-1 

 

9.1 Jeugdcompetities ingedeeld naar leeftijd 
 

De KNVB heeft voor een nieuwe opzet gekozen in het jeugdvoetbal. De aanduidingen A- tot en met 

Junioren en D- tot en met Pupillen zijn verdwenen. Hiervoor in de plaats zijn de internationale ge-

bruikelijke aanduidingen Jeugd Onder 20 (jaar) tot en met Jeugd Onder 6 (jaar). Meer informatie over 

deze opzet kunt u vinden op de website van de KNVB 

(https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/kennis/18079/nieuwe-aanduidingen-het-

jeugdvoetbal).  

 

In welke categorie een speler valt wordt bepaald door het geboortejaar van de speler. De speelduur 

van een wedstrijd verschilt per leeftijdscategorie. In welke categorie een speler valt wordt bepaald 

door het geboortejaar van de speler. De speelduur van een wedstrijd verschilt per leeftijdscategorie. 

  

http://gsv38.nl/zaalcompetitie-jo13-jo11-en-jo9/zaalcompetitie-jo7tmjo17
http://gsv38.nl/zaalcompetitie-jo13-jo11-en-jo9/zaalcompetitie-jo7tmjo17
https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/kennis/18079/nieuwe-aanduidingen-het-jeugdvoetbal
https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/kennis/18079/nieuwe-aanduidingen-het-jeugdvoetbal
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9.2 Nieuwe opzet wedstrijdvormen 
 

Ook het aantal spelers per team verschilt. Bij de JO19, JO17, JO15, JO13 wordt er op een heel veld 11 

tegen 11 gespeeld. De JO12 en JO11 spelen op een bijna half veld 8 tegen 8. De JO10, JO9 en de JO8 

spelen dit seizoen volgens de vernieuwde opzet van de KNVB op een bijna kwart veld, 6 tegen 6, in 

tegenstelling tot wat voorheen 7 tegen 7 op een half veld was. De JO7 zal haar competitiewedstrij-

den op een veld spelen met de afmetingen van 20 x 30 meter, waarbij ze 4 tegen 4 gaan spelen 

(https://www.knvb.nl/assist/voetbaltechnisch/het-nieuwe-pupillenvoetbal/pilots/downloads).  

 

De JO6 speelt nog geen competitie. Wel spelen de kinderen indien mogelijk één keer per maand een 

onderling toernooi. Dit zijn wedstrijdjes van 2 tegen 2 tegen leeftijdsgenoten van omliggende buurt-

verenigingen. 

 

Voor meer informatie over de Jeugd Onder 6: 

 https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal/onder-6  

Voor meer informatie over de Jeugd Onder 7: 

https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal/onder-7  

Voor meer informatie over de Jeugd Onder 8, 9 en 10: 

https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal/onder-8,-9-en-10  

Voor meer informatie over de Jeugd Onder 11 en 12: 

https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal/onder-11-en-onder-12  

 

Categorie Geboortejaar Duur wedstrijd Aantal spelers Veldgrootte 

JO19 1999 2 x 45 minuten 11 tegen 11 Heel veld 

JO17 2001 2 x 40 minuten 11 tegen 11 Heel veld 

JO15 2003 2 x 35 minuten 11 tegen 11 Heel veld 

JO13 2005 2 x 30minuten 11 tegen 11 Heel veld 

JO12 2006 2 x 30 minuten (2x time-out van 
2 min. op het veld). 

8 tegen 8 Bijna half veld 
(42,5 x 64 meter) 

JO11 2007 2 x 30 minuten (2x time-out van 
2 min. op het veld). 

8 tegen 8 Bijna half veld      
(42,5 x 64 meter)  

JO10 2008 2 x 25 minuten (2x time-out van 
2 min. op het veld). 

6 tegen 6 Bijna kwart veld 
(42,5 x 30 meter) 

JO9 2009 2 x 20 minuten (2x time-out van 
2 min. op het veld). 

6 tegen 6 Bijna kwart veld 
(42,5 x 30 meter) 

JO8 2010 2 x 20 minuten (2x time-out van 
2 min. op het veld). 

6 tegen 6 Bijna kwart veld 
(42,5 x 30 meter) 

JO7 2011 Toernooivorm, wedstrijdjes van 
5 minuten. 

4 tegen 4 20 x 30 meter 

JO6 2012 Toernooivorm, wedstrijdjes van 
5 minuten. 

2 tegen 2 20 x 15 meter 

 

  

https://www.knvb.nl/assist/voetbaltechnisch/het-nieuwe-pupillenvoetbal/pilots/downloads
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal/onder-6
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal/onder-7
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal/onder-8,-9-en-10
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal/onder-11-en-onder-12
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9.3 Spelregels nieuwe wedstrijdvormen 
 

Het toepassen van de spelregels ligt in de hand van een spelbegeleider, voorheen was dat de pupil-

lenscheidsrechter van de vereniging. De spelbegeleider staat niet in maar langs het veld en neemt bij 

het onjuist toepassen van de spelregels een beslissing en legt deze zo nodig uit. De spelbegeleider 

heeft maar één bedoeling en dat is de jongens en/of meisjes zoveel mogelijk te laten voetballen. Op 

het speelveld mogen zich alleen de spelers en een spelbegeleider bevinden. Trainers/coaches en 

anderen mogen zich dus niet tijdens de wedstrijd tussen de spelers begeven. Een blessuregeval bij 

één van de spelers/speelsters is hierop uiteraard een uitzondering. Voor meer informatie over de 

spelregels en de spelbegeleider, kijk dan op deze link htt-

ps://www.knvb.nl/downloads/bestand/10474/wedstrijdvorm-6-tegen-6). 

 

9.4 Pupil van de week 
 

Vanaf 2018 is er een “pupil van de week” aanwezig is om het eerste elftal van GSV’38 bij een thuis-

wedstrijd te ondersteunen. Twee kinderen beleven een onvergetelijke middag, waar ze in de toe-

komst nog lang aan terug zullen denken. De “genomineerden” zijn spelers/speelsters uit de JO7 t/m 

JO12 categorie. Maud Balduk coördineert dit en stemt dit af met spelers/speelsters en ouders. 

 

10. Normen en waarden 
 

GSV’38 is een typische dorpsclub en een club van ons allemaal. Een club om trots op te zijn en een 

club om trots op te blijven. GSV’38 wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen 

en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vin-

den wij belangrijk. Het moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met 

plezier en voldoening kunnen voetballen. 

 

Als wij trots willen blijven op GSV’38, dan is het logisch dat wij ons aan enkele  

regels c.q. afspraken houden. 

 

10.1 In het clubhuis 
 

 Het is niet toegestaan om met voetbalschoenen het clubhuis te betreden. 

 Voetbaltassen mogen niet in de kantine, maar in het daarvoor bestemde tassenrek buiten onder 

de luifel. 

 In het gehele clubgebouw (kantine, bestuurskamer/wedstrijdsecretariaat) is roken verboden. 

 Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. 

 Er mag geen glas- en aardewerk mee naar buiten worden genomen. 

 Help ons kantinepersoneel door lege glazen, kopjes en glaswerk terug te brengen naar de bar en 

rommel weg te gooien in de afvalbakken. 

 

  

https://www.knvb.nl/downloads/bestand/10474/wedstrijdvorm-6-tegen-6
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/10474/wedstrijdvorm-6-tegen-6
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10.2 Op en rond de velden 
 

 Blijf achter de hekken/reclameborden tijdens een wedstrijd. 

 Buiten (onder de luifel) muziek draaien tijdens de wedstrijden is niet toegestaan. 

 Discriminatie, schelden en grof taalgebruik wordt door de vereniging niet getolereerd. 

 Accepteer zonder tegenspreken het gezag van de scheidsrechter. 

 Wees zuinig op de velden. Ga niet in de doelnetten of vangnetten achter het doel hangen, ga niet 

doelschieten op de wedstrijdvelden maar gebruik daar de trainingsvelden voor. 

 Na het trainen alle goaltjes en gebruikte materialen van het veld in verband met het gebruik en 

werking van de robotmaaier. 

 Na de gespeelde wedstrijden altijd de netten van de vaste doelen omhoog, zodat de robotmaaier 

ook achter het doel kan maaien. 

 

10.3 In en om de kleedkamer en toiletten 
 

 Voetbalschoenen worden buiten de deur schoongemaakt (niet tegen de muur schoon kloppen, 

gebruik daar de bestemde borstels voor) voordat de kleedkamers of toiletten betreden worden. 

 Het schoonmaken van de voetbalschoenen of het uitspoelen van trainingskleding in de douche-

ruimte is niet toegestaan. 

 Teams dienen na een wedstrijd/training de kleedkamers schoon achter te laten. Dit betekent de 

vloer vegen en rommel opruimen. 

 De banken in de kleedkamers zijn er om op te zitten. 

 Afval wordt in de afvalbakken gedaan. 

 Met modder gooien in de kleedkamers is niet toegestaan. 

 Na het gebruik van de toiletruimte, graag de ruimte netjes achterlaten voor een volgend gebruik. 

 

10.4 Leden (spelers, leiders en trainers) van GSV’38 
 

 Gedragen zich altijd sportief en respectvol, zowel binnen als buiten het veld, ook als anderen 

minder sportief zijn. 

 Gedragen zich met respect naar medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, leiding, trainer, 

teamleider en publiek. 

 Komen afspraken na die in team- en verenigingsverband worden gemaakt. 

 Zijn uniform gekleed en dragen de sponsor een warm hart toe door de sponsorkleding te dragen. 

 

10.5 Voor de spelers geldt aanvullend 
 

 Zijn altijd op tijd op de training en bij wedstrijden. 

 Melden zich ruim van te voren af wanneer zij niet kunnen. 

 Douchen altijd na iedere training en wedstrijd. 

 Hebben nooit een grote mond tegen de scheidsrechter, trainer of leider. 

 Geven na de wedstrijd de tegenstander een hand. 

 Wij zijn een team dus helpen we elkaar altijd. 



 

Samen kunnen we veel!  25 

 Laten nooit het team in de steek. 

 

11. Algemene informatie 
 

11.1 Webshop GSV’38 
 

Wij streven binnen onze vereniging naar uniformiteit en uitstraling van goede kwalitatieve kleding.  

GSV’38 heeft samen met de vaste kledingleverancier Intersport Luising te Zevenaar een webshop 

ontwikkeld met het kledingmerk Hummel. De webshop is te vinden op onze website 

(http://clubs.deventrade.com/nl/gsv-38). Hier kunt u artikelen met GSV’38 logo en/of initialen be-

stellen, zoals trainingspakken, voetbalbroekjes, kousen, polo’s, jassen, sporttassen etc. Uiteraard 

bent u ook van harte welkom in de winkel van onze kledingleverancier Intersport Luising om deze 

artikelen aan te schaffen. 

 

Het Jeugdbestuur is momenteel aan het uitzoeken of een kledingfonds voor alle voetballende leden 

binnen onze vereniging de uitkomst kan bieden. Hieronder alvast enkele voordelen bij dit toekomsti-

ge plan: 

 door gezamenlijke inkoop kunnen we kleding relatief goedkoop inkopen (dus minder zorgen en 

kosten voor de ouders); 

 uitstraling van de vereniging wordt verhoogd; 

 meer sponsor mogelijkheden (meer inkomsten voor de vereniging). 

 

11.2 Toernooien 
 

Ieder jaar ontvangt de jeugdsecretaris van GSV’38 rond december/januari weer diverse uitnodigin-

gen voor jeugdtoernooien die in onze regio en soms ver daarbuiten georganiseerd worden. Onze 

jeugdsecretaris verwerkt deze uitnodigingen en zal ze voorleggen aan de leiders van de desbetref-

fende teams om tot een definitieve deelnamekeuze te komen. De uitnodigingen worden in een 

schema op onze site vastgelegd en bij nieuwe uitnodigingen wordt het bestand bijgewerkt 

(http://gsv38.nl/toernooien).  

 

De toernooien die definitief zijn vastgelegd worden op dezelfde pagina in een schema gepubliceerd 

en zal de trainer/leider in de vorm van een mail hiervan in kennis worden gesteld. Als een trai-

ner/leider of een team interesse heeft in een toernooi, kan de jeugdsecretaris geïnformeerd worden 

via een e-mailbericht (jeugdsecretaris@gsv38.nl). Dan wordt geprobeerd het team in te schrijven als 

deelnemer. De inschrijvingstermijn voor de meeste toernooien zal in maart/april sluiten, dus wees er 

snel bij! 

Na een eerdere aanmelding van een toernooi,kan het afmelden van een toernooi alleen in samen-

spraak met de jeugdsecretaris, de trainer/leider zal vervolgens zelf actie moeten ondernemen door 

contact te zoeken met de organiserende vereniging. 

 

Het jeugdbestuur stelt het zeer op prijs wanneer onze jeugdteams zich op 1 of 2 toernooien presen-

teren als visitekaartje van onze vereniging.  

http://clubs.deventrade.com/nl/gsv-38
http://gsv38.nl/toernooien
mailto:jeugdsecretaris@gsv38.nl
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11.3 Hoe te handelen bij een blessure? 
 

Wanneer je als voetballer van GSV’38 een blessure oploopt kun je langs komen bij één van de ver-

zorgers van de club, deze zijn dinsdag- en donderdagavond aanwezig in de verzorgingsruimte van het 

kleedkamergebouw, nabij kleedkamer HL van den Boom. Indien een geblesseerde speler een speci-

fiek onderzoek of behandeling moet ondergaan, kan de verzorger hem/haar doorverwijzen naar een 

sportmedisch centrum, huisarts of fysiopraktijk.  

De trainer/leider moet altijd op de hoogte gebracht zijn van een blessure (bij voorkeur niet in de 

groepsapp. Dit om reacties van teamgenoten te vermijden, bel of stuur hem gewoon een persoonlij-

ke app). Voor meer informatie over één van de verzorgers, kijk dan op de website 

http://gsv38.nl/vereniging/info-vereniging/medische-zakenfysioaed.  

 

Inloopspreekuur voor alle sportblessures     

Voetbalvereniging GSV’38 heeft samen met Omnithera Fysiotherapie Erik Poot iedere dinsdagavond 

voor zowel sporters als niet-sporters een inloopspreekuur. Dit inloopmoment is van 18.45 uur tot 

19.30 uur en vindt plaats in onze verzorgingsruimte van het kleedkamergebouw, nabij kleedkamer HL 

van den Boom (http://gsv38.nl/vereniging/info-vereniging/medische-zakenfysioaed). 

 

11.4 Inname en/of uitgifte kleding en materialen 
 

Het nieuwe jeugdbestuur gaat een andere koers varen wat betreft de inname en uitgifte van kleding 

en materialen, dan dat dit in voorgaande jaren het geval was. Om de structuur en het beleid hierin te 

verbeteren zijn we op zoek gegaan naar een eigen ruimte binnen de vereniging, om dit doel te kun-

nen realiseren. Van het hoofdbestuur kregen we de oude verzorgingsruimte tot onze beschikking, 

deze is inmiddels ontruimd en is volledig naar onze wensen opgeknapt voor in gebruik name. Door-

dat nu alles in eigen beheer is, van coachjassen, polo’s, tenues, ballen, bidons, hesjes tot aan de sleu-

tels en koffiekaarten voor de leiders toe, is de eerste lijn voor het verbeteren van de structuur en het 

beleid ingezet. 

 

Aan het eind van het seizoen wordt alle kleding en materialen ingenomen en aan het begin van het 

nieuwe seizoen weer uitgegeven. Zowel de inname als de uitgifte zal op nader te bepalen momenten  

gaan plaatsvinden. 

De aankondiging hiervan zal worden gepubliceerd in de Whatsapp-groep “mededelingen jeugdbe-

stuur”. 

 

Iedereen is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de spullen van de vereniging! 

 

Heb je defect materiaal? Rits van de jas stuk? Is er iets mis met de ballen, hesjes etc. neem dan con-

tact op met de materiaalbeheerder. Bij de jeugdafdeling van GSV’38 is Epco Schierboom de materi-

aalbeheerder. 

 

Voor meer informatie of vragen neem dan contact op met de materiaalbeheerder: 

E-mail:  epcoschierboom@gsv38.nl 

Mobiel:  06-38194089 

 

http://gsv38.nl/vereniging/info-vereniging/medische-zakenfysioaed
http://gsv38.nl/vereniging/info-vereniging/medische-zakenfysioaed
mailto:epcoschierboom@gsv38.nl
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11.5 Gevonden voorwerpen 
 

Het zal u waarschijnlijk niet verbazen, maar ook bij GSV’38 komt het regelmatig voor dat de kinderen 

kleding en schoeisel vergeten mee te nemen. Kleding en schoeisel welke in de kleedkamer is achter-

gebleven, wordt gedurende het seizoen bewaard in de materiaalruimte in een schap waar ook de 

reservetenues liggen. U kunt op wedstrijddagen bij de gastvrouw(en) van de zaterdagdienst informe-

ren of er nog kleding en/of schoeisel is gevonden. 

 

Aan het einde van het seizoen zal het op de website van GSV’38 nogmaals onder de aandacht wor-

den gebracht. Kleding en schoeisel dat niet wordt opgehaald, wordt vervolgens opgeruimd. 

 

11.6 Maatschappelijke stage 
 

Onze vereniging GSV’38 is erkend als leerbedrijf voor een aantal opleidingen, o.a. Sport en Bewegen. 

Hierdoor zijn er mogelijkheden om stagiaires een erkende stageplek te bieden en zullen de stagiaires 

worden beloond met een officieel certificaat. 

 

Wij bieden de leerlingen uit het voortgezet onderwijs de gelegenheid om binnen onze voetbalvereni-

ging een maatschappelijke stage te laten volgen. Hiermee kunnen leerlingen vanuit de school door 

middel van vrijwilligersactiviteiten kennis maken met allerlei aspecten en onderdelen van onze vere-

niging. Zo kunnen wij onze jeugd ook enthousiast maken voor vrijwilligerswerk. 

 

Binnen onze vereniging kunnen dat de volgende activiteiten zijn: 

 trainingen verzorgen voor een team; 

 leider zijn van een team; 

 gastvrouwen ondersteunen; 

 werkzaamheden tijdens zaalvoetbaltoernooi of –competitie; 

 begeleiden en organiseren pupillenmiddag of familiedag; 

 werkzaamheden in het clubhuis. 

 

Meer informatie over de stage neem dan contact op met Jantien Oppewal, stagebegeleidster en te-

vens jeugdbestuurslid (http://gsv38.nl/vereniging/info-vereniging/stageerkend-leerbedrijf). 

 

11.7 VOG-erkenning GSV’38 
 

De KNVB en NOC*NSF stimuleren sportverenigingen om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) op te 

nemen in hun beleidsplan. Het jeugdbestuur van GSV’38 neemt de veiligheid van haar leden zeer 

serieus, en wil hier ook graag actie op ondernemen. Inmiddels is het plan namens het jeugdbestuur 

voorgelegd aan het hoofdbestuur om samen verder uit te werken.  Jantien Oppewal zal als coördina-

tor een plan maken waarin staat wanneer en hoe frequent de VOG moet worden aangevraagd, en 

hoe we ermee omgaan als een VOG niet afgegeven wordt. Tevens zal zij gaan kijken hoe we dit bin-

nen de vereniging kunnen implementeren. Zoals u leest zitten we nog echt in de beginfase van een 

groot project. We houden u op de hoogte! Kijk voor alvast meer informatie op de onderstaande link 

(https://www.knvb.nl/nieuws/districtsnieuws/district-west-i/12419/verklaring-omtrent-gedrag-vog).  

 

http://gsv38.nl/vereniging/info-vereniging/stageerkend-leerbedrijf
https://www.knvb.nl/nieuws/districtsnieuws/district-west-i/12419/verklaring-omtrent-gedrag-vog
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12. Activiteiten 
 

12.1 Pupil van de week 
 

Vanaf 2018 is er een “pupil van de week” aanwezig is om het eerste elftal van GSV’38 bij een thuis-

wedstrijd te ondersteunen. Twee kinderen beleven een onvergetelijke middag, waar ze in de toe-

komst nog lang aan terug zullen denken. De “genomineerden” zijn spelers/speelsters uit de JO8 t/m 

JO12 categorie. Maud Balduk coördineert dit en stemt dit af met spelers/speelsters en ouders. 

 

12.2 Lootjesverkoop bij wedstrijd eerste elftal 
 

Bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal worden er lootjes verkocht, waarbij de opbrengst volle-

dig ten goede komt voor onze jeugdafdeling. De lootjes worden verkocht door de al aanwezige “pupil 

van de week”. 

De twee kinderen gaan eerst de aftrap verrichten bij de wedstrijd van het eerste elftal, vervolgens 

worden ze rond 13.45 uur in de bestuurskamer ontvangen en krijgen ze aldaar verdere instructies 

over de verkoop van de loten. Na de verkoop van de loten krijgen ze wat te drinken en een zakje 

chips voor de bewezen diensten. 

 

12.3 Jeugdweekend (kampweekend) 
 

Ieder jaar organiseert de jeugdweekend-commissie een gezellig weekend voor de jeugd, beter be-

kend als het jeugdweekend voor de JO11 t/m JO15 teams. Het jeugdweekend wordt in 2019 voor de 

35e keer georganiseerd en is een begrip onder de jeugd van GSV’38.  De Jeugdweekend-commissie 

draagt zorg voor een goed geregeld weekend, waarbij plezier, veiligheid en het verenigingsgevoel 

hoog in het vaandel staan. Naast de commissie zijn er altijd ouders en andere vrijwilligers die mee-

helpen het weekend in goede banen te leiden. Heeft u vragen en/of interesse om misschien als lei-

ding mee te gaan? Meld u dan bij de contactpersonen van de organisatie 

(http://gsv38.nl/vereniging/organisatie/commissies/jeugdweekend-commissie).  

 

12.4 Pupillenmiddag 
 

In de herfstvakantie, op woensdagmiddag rond 13.00 uur, wordt jaarlijks door het jeugdbestuur de 

pupillenmiddag georganiseerd voor de JO6 t/m JO13 teams. Door de vrijwilligers wordt er eerst een 

voetbalcircuit uitgezet op het hoofdveld, waarbij de mixteams de 8 à 10 onderdelen onder de posi-

tieve coaching van de begeleiders worden bestreden. Na een pauze met drinken en vers fruit gaan 

we verder met de Champions League finales in de vorm van kleine partijtjes op 4 voetbalveldjes. 

 

Na afloop van het toernooi wordt er onder het genot van een frietje, kroket of frikandel in de kantine 

van GSV’38 de pupil(len) van het jaar bekend gemaakt (http://gsv38.nl/wedstrijdinfo/zeer-

vermakelijke-pupillenmiddag-mooie-omstandigheden). 

 

http://gsv38.nl/vereniging/organisatie/commissies/jeugdweekend-commissie
http://gsv38.nl/wedstrijdinfo/zeer-vermakelijke-pupillenmiddag-mooie-omstandigheden
http://gsv38.nl/wedstrijdinfo/zeer-vermakelijke-pupillenmiddag-mooie-omstandigheden
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12.5 Familiedag 
 

Bij GSV’38 wordt er jaarlijks een familiedag georganiseerd voor alle leden van jong tot oud. Deze zal 

worden gehouden aan het einde van het seizoen omstreeks juni.  

 

Onderlinge toernooitjes, ouders tegen de kinderen, selectie die het opneemt tegen de jongste pupil-

len en de finale penaltybokaal is een kleine impressie wat er zoal te beleven is. Verder zijn er ook nog 

tal van activiteiten rondom het horecaplein zoals o.a. een pannaveld en springkussens. Het belang-

rijkste van deze dag is plezier, gezonde strijd, saamhorigheid en sportiviteit. 

 

12.6 Grote Clubactie 
 

GSV’38 doet ieder jaar (medio september) weer mee aan de Grote Clubactie. We willen dan natuur-

lijk zoveel mogelijk loten verkopen, een lot kost € 3,00 . Van de opbrengst gaat maar liefst 80% (ofwel 

€2,40 per lot) naar de clubkas en komt volledig ten goede aan de jeugdafdeling. Jeugdbestuurslid en 

organisator Gerwin Zwaan zal de verkoopboekjes te zijner tijd aan de leiders van de jeugdteams t/m 

de JO13 overhandigen met de nodige tips. In 2017 heeft het de jeugdafdeling maar liefst ruim 

€ 2.500,00 opgebracht dankzij actieve inbreng van de trainers/leiders, ouders en natuurlijk de kinde-

ren (http://gsv38.nl/uitslag-grote-clubactie-bekend). 

 

12.7 Oliebollenactie 
 

In december organiseert de jeugdafdeling jaarlijks een terugkerende oliebollenactie in Giesbeek. De 

opbrengst van deze actie wordt gebruikt voor diverse activiteiten voor de jeugd zoals zaaltoernooien 

en het jaarlijkse jeugdweekend. Medio december zullen een groot aantal jeugdspelers in Giesbeek en 

het Riverparc in Lathum langs alle deuren gaan om de bestellingen op te nemen, samen met de ka-

derleden en eventueel ouders van de spelers van de JO11 t/m JO15 teams. Na terugkomst in de kan-

tine is er warme chocolademelk met wat lekkers (http://gsv38.nl/gsv38-oliebollen-naar-record-

verkoop). 

 

12.8 Kerstzaaltoernooi 
 

In de kerstvakantie tussen kerst en nieuwjaar wordt er een onderling mixtoernooi georganiseerd. Dit 

toernooi wordt verdeeld over twee dagen van 11.00 uur tot 16.00 uur. 

Dag 1: JO6 en JO7 beginnen met een onderling toernooi, daarna is het de beurt aan de JO9 t/m JO13 

teams. 

Dag 2: Om 11.00 uur zal JO15 t/m JO19 strijden voor een toernooiwinst. 

 

  

http://gsv38.nl/uitslag-grote-clubactie-bekend
http://gsv38.nl/gsv38-oliebollen-naar-record-verkoop
http://gsv38.nl/gsv38-oliebollen-naar-record-verkoop


 

Samen kunnen we veel!  30 

13. Scheidsrechters GSV’38 
 

13.1 Algemene informatie 
 

Ook binnen onze voetbalvereniging is het een onmisbare schakel: de clubscheidsrechter. De club-

scheidsrechters zorgen er elk weekend weer voor dat de vele wedstrijden in goede banen worden 

geleid. Bij GSV’38 streven we er naar om alle competitie en vriendschappelijke wedstrijden te laten 

leiden door gediplomeerde scheidsrechters. 

 

Scheidsrechterskorps in bezit van ARAG Fairplay Certificaat 

De ARAG Fairplay Certificering wordt uitgereikt wanneer een vereniging het scheidsrechtersbeleid op 

een hoog niveau heeft. De certificering bestaat uit een kwaliteitskeurmerk dat staat voor een profes-

sioneel arbitragebeleid. GSV’38 kreeg in mei 2017 het KNVB-ARAG Fairplay-certificaat  uitgereikt uit 

handen van de KNVB en betaald-topscheidsrechter Eric Braamhaar. 

 

Onze scheidsrechters zijn bijna allemaal gediplomeerd. Daarnaast hebben zij een scheidsrechters 

coördinator die tevens fungeert als scheidsrechters begeleider tijdens de wedstrijden en is er een 

handboek arbitrage geschreven, worden er spelregelavonden georganiseerd. Dit zijn enkele van de 

vele richtlijnen waaraan voldoen moet worden om het kwaliteitskeurmerk in de wacht te slepen 

(http://gsv38.nl/vereniging/info-vereniging/clubscheidsrechters/algemeen).  

 

Pupillenscheidsrechters worden ingezet bij wedstrijden van de JO6 t/m JO13 teams. Sinds de nieuwe 

wedstrijdvormen voor de pupillen (JO7 t/m JO10) zijn de spelregels veranderd en worden de wed-

strijden geleid door een spelbegeleider (https://www.knvb.nl/downloads/bestand/10564/flyer-rol-

spelbegeleider).  

 

Houd er rekening mee dat de clubscheidsrechters van GSV’38 er allemaal voor hun plezier staan en 

dit vrijwillig doen. Respecteer en accepteer zijn of haar beslissingen en voorkom hiermee onnodige 

discussies. Wij zijn niet voor niets beloond met een Fairplayzone kwaliteitskeurmerk op ons sport-

park “De Does”. 

 

http://gsv38.nl/vereniging/info-vereniging/clubscheidsrechters/algemeen
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/10564/flyer-rol-spelbegeleider
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/10564/flyer-rol-spelbegeleider
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13.2 Spelregelavonden jeugdteams 
 

Het scheidsrechterskorps van GSV’38 organiseert jaarlijks spelregelavonden voor spelers, trainers en 

leiders (ouders zijn ook van harte welkom) van onze jeugdteams van de JO13, JO15 en JO17. Het 

organiseren van spelregelavonden was o.a. één van de vereisten van de KNVB om het Arag Fairplay-

certificaat te halen.  

 

Het doel is om de aanwezigen op deze avond meer kennis bij te brengen over de spelregels met 

beeldmateriaal en praktijkvoorbeelden met behulp van de site www.voetbalmasterz.nl. Verder 

wordt het spel ”petje op-petje af” gespeeld en wordt er afgesloten met een spelregelquiz. We hopen 

op deze wijze dat er meer begrip komt voor een scheidsrechter bij het nemen van beslissingen tij-

dens een wedstrijd, waarom hij deze beslissing heeft genomen en dat zijn beslissing gerespecteerd 

wordt door een ieder. In samenwerking met de COVS Doetinchem e.o. 

(http://www.covsdoetinchem.nl) zullen wij deze spelregelavond organiseren. 

 

13.3 Spelregelbewijs tweedejaars JO17 
 

Elke tweedejaars JO17 dient, voordat hij naar de JO19 gaat, zijn spelregelcertificaat te halen. Dit is in 

het leven geroepen door de KNVB ( https://www.knvb.nl/node/14912). De desbetreffende speler(s) 

zullen dat bewijs moeten halen voor het einde van het voetbalseizoen. De scheidsrechter kan in zijn 

wedstrijdzaken-app zien of er een speler het bewijs wel of niet heeft gehaald. Heb je het bewijs niet 

gehaald, dan mag je niet spelen totdat het alsnog behaald is. 

 

Op de site www.voetbalmasterz.nl leren de spelers de belangrijkste spelregels, vaak aan de hand van 

filmpjes met echte spelsituaties. Je vindt er ook een korte uitleg van de spelregels op een leuke en 

duidelijke manier. 

 

Het scheidsrechterskorps van GSV’38  zal ook dit seizoen de spelers helpen om zonder problemen 

het spelregelcertificaat te behalen. Tijdens de door het scheidsrechterskorps georganiseerde spelre-

gelavonden wordt iedere speler in de gelegenheid gebracht om op de aanwezige laptop zijn bewijs te 

behalen. De desbetreffende speler(s) hebben van de KNVB een brief gehad over het spelregelbewijs, 

met daarin een activeringscode, die ze op de https://www.voetbalmasterz.nl moeten gebruiken. 

Vanaf dat moment is een persoonlijke portal actief waar geoefend kan worden. De  inlogcode is het 

KNVB-relatienummer.  

 

Zijn er naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen of zijn er problemen met inloggegevens?  

Neem dan gerust contact op met Ron Hooghoff, door het sturen van een mail naar de ledenadmini-

stratie@gsv38.nl. 

 

  

http://www.voetbalmasterz.nl/
http://www.covsdoetinchem.nl/
https://www.knvb.nl/node/14912
http://www.voetbalmasterz.nl/
https://www.voetbalmasterz.nl/
mailto:ledenadministratie@gsv38.nl
mailto:ledenadministratie@gsv38.nl
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13.4 Overzicht scheidsrechterskorps GSV’38 
 

 

 

 

 

 

 

 
Willy ten Haaf 
Coördinator 
>  Telefoon 
 06-13446878/ 
 0313-631721 
>  E-mail 
 coordinator@gsv38.nl 
>  Adres 
 Ringoven 30 
 6987 GE Giesbeek 

 Marc Roekens 
Ondersteuning Clubscheids-
rechters 
>  Telefoon 
 06-51073335 
>  E-mail 
 roekenma1@gmail.com 

 Epco Schierboom 
Clubscheidsrechter 
>  Telefoon 
 06-38194089 
>  E-mail 
 schierboom102@kpnplanet.nl 

 Ron Hooghoff 
Clubscheidsrechter 
>  Telefoon 
 0313-632962  
>  E-mail 
 r.hooghoff@chello.nl 

       

 

 

 

 

 

 

 
Erik Wardenier 
Clubscheidsrechter 
>  Telefoon 
 06-10540408 
>  E-mail 
 oderik@hetnet.nl 

 Michel Jansen 
Clubscheidsrechter 
>  Telefoon 
 06-15507674 
>  E-mail 
 m.jansen598@chello.nl 

 Justin Peters 
Pupillenscheidsrechter 
>  Telefoon 
 06-83906931 
>  E-mail 

juspeters467@gmail.com 

 Giovanni Pels 
Clubscheidsrechter 
>  Telefoon 
 06-20948102 
>  E-mail 
 giovannipels@hotmail.com 

       

 

 

 

 

 

 

 
Martijn Hooghoff 
Clubscheidsrechter 
>  Telefoon 
 06-83015161 
>  E-mail 
 m.hooghoff@upcmail.com 

 Yorick Keuken 
Pupillenscheidsrechter 
>  Telefoon 
 06-13215504 
>  E-mail 
 j.keuken9@upc.nl 

 Jannes Lambregts 
Pupillenscheidsrechter 
>  Telefoon 
 06-12714774 
>  E-mail 
 jannes-lambregts@planet.nl 

 Stijn Krijnen 
Pupillenscheidsrechter 
>  Telefoon 
 06-53874833 
>  E-mail 

 stijnkrijnen2003@gmail.com 

       

 

      

Willemein Jansen 
Pupillenscheidsrechter 
>  Telefoon 
 06-38040843 
>  E-mail 
 willemein2000@ gmail.com 
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Wij zijn nog op zoek naar nieuwe scheidsrechters, iets voor jou?  

 

 

  



 

Samen kunnen we veel!  34 

14. Sponsoren bedankt! 
 

Het jeugdbestuur bedankt hierbij alle “vrienden van de jeugd” voor hun bijdragen, inzet en vertrou-

wen afgelopen én komende jaren. Dankzij hun steun is het mogelijk de jeugd te voorzien van de be-

nodigde materialen en faciliteiten. 
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