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Beste trainer en/of begeleidster/leider, 

 
Als trainer, begeleidster of begeleider van een jeugdteam van Reiger Boys is het ieder jaar 
een uitdaging om er met het team een prachtig seizoen van te maken. Vanuit onze 

ervaringen als jeugdbestuursleden weten we dat het hebben van voldoende informatie 
gewenst is. Om u een stuk op weg te helpen hebben we een informatiemap gemaakt met 
daarin de voor u meest noodzakelijke informatie.  

 
De namen van spelers(sters) uit uw team worden via de coördinator aan u verstrekt. 
Tevens treft u een voorbeeld van een juist ingevuld wedstrijdformulier aan die vanaf de D-

pupillen moet worden ingevuld. 
 
Er is ook een informatiemap voor de jeugdspelers van onze vereniging. Speciaal vragen 

wij aandacht voor de gedragsregels zoals wij die hebben opgesteld. Deze map wordt aan 
het begin van het seizoen via de begeleiders van de teams gedistribueerd. 
 

In geval van vragen dan kunt u contact opnemen met de coördinator van de leeftijdsgroep. 
 
Veel succes en een mooi sportief seizoen toegewenst. 

 
Namens de jeugd afdeling, 
 
Wilko Bakker 
Voorzitter jeugd jongens 
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Wat is en doet Reiger Boys? 

 
Voetbalvereniging Reiger Boys is een zaterdag (en op nog bescheiden schaal zondag) 
amateurvereniging, opgericht in 1948 met op dit moment bijna 1100 spelende leden en 

ruim 1400 leden en donateurs. Sinds de zomer van 2001 maakt Reiger Boys gebruik van 
het prachtig ingerichte en gelegen sportcomplex De Wending in Heerhugowaard-Zuid. Op 
deze sportaccommodatie bevinden zich zes speelvelden, twee trainingsvelden, een mini-

jeugdstadion (speciaal voor de kabouters), een pannaveld, zestien kleedkamers, 
verzorgingsruimte, een herstelruimte en een zeer functionele kantine inclusief 
vergaderfaciliteiten.  

 
De spelers en speelsters zijn onderverdeeld in teams in verschillende leeftijdscategorieën.  

Kabouters of minipupillen 4,5 tot 7 jaar 6 groepen 

F-pupillen 7 en 8 jaar 13 teams incl. meisjes 

E-pupillen 9 en 10 jaar 13 teams incl. meisjes 

D-pupillen 11 en 12 jaar 10 teams incl. meisjes 

C-junioren 13 en 14 jaar 9 teams incl. meisjes 

B-junioren 15 en 16 jaar 6 teams incl. meisjes 

A-junioren 17 en 18 jaar 3 teams incl. meisjes 

Daarnaast zijn er nog verschillende heren en dames seniorenteams. 
 
Met ingang van eind januari 2008 is de club (gedwongen door ruimtegebrek op de 

zaterdag) gestart met voetballen op zondag voor kabouters en junioren / seniorenteams. 
Hiervoor is gekozen vanwege de vele aanmeldingen en de onmogelijkheid de wachtlijsten 
op de zaterdag op te lossen.  

 
Sinds seizoen 2008-2009 is er een jeugdbestuur. Hierdoor ontstaat er een eenduidig 
beleid binnen de jeugd leeftijdsgroepen en kunnen krachten worden gebundeld. Vanuit de 

vereniging wordt ervoor gezorgd dat alle spelers kunnen trainen en aan wedstrijden 
kunnen deelnemen. Daarnaast worden er verschillende activiteiten georganiseerd zoals 
pupillendagen, D-day, strandtraining, clinics, Sinterklaas en toernooien zowel thuis als bij 

andere verenigingen. 
 
Spelers en speelsters worden in een team ingedeeld op basis van leeftijd en 

voetbaltechnische vaardigheden. Hierdoor blijft het spelplezier gewaarborgd. Indien een 
speler of speelster uitblinkt, zal deze worden opgemerkt door de interne 
scoutingcommissie waarna deze wordt voorgedragen aan de hoofdtrainer van de 

leeftijdsgroep. Daarna kan de speler in een selectieteam worden geplaatst of een team 
wat op een hoger niveau speelt. 
 

Kortom voetballen bij Reiger Boys betekent kiezen voor een professioneel georganiseerde 
voetbalvereniging met veel en gerichte aandacht voor de jeugd. Reiger Boys is een club 
met uitstraling binnen en buiten Heerhugowaard. 
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1) Taken trainers. 

 
De trainers hebben de volgende taken: 

 

 Op vastgestelde tijden zo goed mogelijk de training verzorgen eventueel in 
samenspraak of samenwerking met begeleider van het team. De hulp kan ingeroepen 

worden van de hoofdtrainer. 
 

 Verantwoordelijk voor de beschikbaar gestelde trainingsmaterialen zoals ballen, 

hesjes, pylonen, hesjes, sleutels etc.  
 

 Verantwoordelijk voor het doorgaan van de training. Bij afbericht (eventueel via een 
belboom of team website) de spelers informeren. 
 

 Oplossen van problemen tijdens de training. 
 

 Verantwoordelijk voor het gedrag van spelers tijdens de training. 
 

 Verantwoordelijk voor de veiligheid van spelers tijdens de training. In geval van 
blessures eventueel begeleider en ouders informeren over toedracht etc. 

 

 Het doorspelen van talentvolle spelers aan de scoutingcommissie (zie scouting binnen 
de jeugd van Reiger Boys). 

 

 Het bijwonen van overleg op verzoek van de coördinator of voetbaltechnische 

commissie. 
 
 

2) Taken begeleiders. 
 
De begeleiders hebben de volgende taken: 

 

 Vaststellen (samen met de coördinator) welke spelers in het team zitten. Indien een 

speler niet bij een wedstrijd of training aanwezig kan zijn dient hij/zij de begeleider te 
informeren. Deze informeert dan de trainer.  

 

 Maken van een overzicht met namen & adressen voor de trainer. De informatie zoals 
bekend is in de ledenadministratie wordt door de coördinator verstrekt. Indien 
gegevens ontbreken deze doorgeven aan de coördinator zodat deze kunnen worden 

geactualiseerd. 
 

 Zorgt voor intrapballen bij wedstrijden. 

 

 Fluiten bij thuiswedstrijden indien er geen (jeugd)scheidsrechter beschikbaar is.  
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 Zorgen voor een grensrechter vanaf de D-pupillen. 

 

 Het verzorgen van thee / limonade voor de tegenpartij en eigen team plus het terug 

brengen van de ketel/blad bij het wedstrijdsecretariaat. 
 

 Nagaan of wedstrijd doorgaat en indien nodig door middel van ‘boompje’ spelers 
afbericht geven. 
 

 Verantwoordelijke voor het vervoer bij uitwedstrijden. Zorgen dat iedereen terug gaat 
en veilig bij terrein van Reiger Boys en/of thuis wordt afgeleverd. Dit laatste vooral bij 

pupillen die niet zelfstandig naar het voetbalveld gaan. 
 

 Het doorgeven van wedstrijduitslag bij het wedstrijdsecretariaat van Reiger Boys. 

Vanaf de D-pupillen het invullen van het wedstrijdformulier en het inleveren hiervan. 
Beide zowel bij uit- als thuiswedstrijden. 

 

 Het doorgeven van de scores behaalt bij het Fred Blok penaltybokaal (zie hoofdstuk 6 

van deze infomap) voor begeleiders van de E en F-teams. 
 

 Optreden en bemiddelen bij conflicten met ouders, spelers of andere verenigingen. 

 

 Regelmatig de training bijwonen en afstemmen met de trainer over de gang van 

zaken. 
 

 Verantwoordelijk voor de veiligheid en het gedrag van de spelers tijdens de 

wedstrijden (sportiviteit, schelden, pesten etc.). 
 

 Het beheren van de spelerspassen (vanaf D-pupillen teams). 
 

 Het doorspelen van talentvolle spelers aan de scoutingcommissie (zie hoofdstuk 9 van 

deze infomap). 
 

 Het bijwonen van overleg op verzoek van de coördinator of TC jeugd.  
 

 
3) Speelduur wedstrijden.  
 

Categorie Speelduur Rust Veld Aantal spelers(sters) 

F-pupillen 2 x 20 min 10 min Half 7 tot max 9 

E-pupillen 2 x 25 min 10 min Half 7 tot max 9 

D-pupillen 2 x 30 min 15 min Heel 11 spelers 

C-junioren 2 x 35 min 15 min Heel 11 spelers 

B-junioren 2 x 40 min 15 min Heel 11 spelers 

A-junioren 2 x 45 min 15 min Heel 11 spelers 
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4) Procedure oefenwedstrijden. 

 
Door de komst van het kunstgrasveld zijn de zgn. lichtwedstrijden komen te 
vervallen. Oefenwedstrijden kunnen gespeeld worden op de wedstrijdvelden mits 

het licht is. Indien twee teams gebruik maken van een trainingsveld (kunstgrasveld 
of trainingsveld 2) kan in overleg een wedstrijd met licht gespeeld worden op het 
trainingsveld. Bijvoorbeeld door het andere team een oefenwedstrijd te laten spelen 

bij een andere vereniging of door een training te laten vervallen. Het niet toegestaan 
met de training uit te wijken naar een speelveld. 

 

1. Aanmelden oefenwedstrijd door de coördinator leeftijdscategorie bij de 
wedstrijdsecretaris, Erwin de Krijger. Bij voorkeur middels e-mail naar: 
erwindekrijger@quicknet.nl . Telefoonnummer van Erwin is: 06-24536958. De 

wedstrijd dient minimaal één week voor aanvang wedstrijd te worden vastgelegd.  
 

2. Licht- en oefenwedstrijden welke NIET via de coördinator licht- en oefenwedstrijden 

zijn aangemeld zijn wedstrijden welke dus zonder toestemming van de vereniging 
worden gespeeld. 

 

3. (Ingelaste) competitie / beker wedstrijden gaan altijd boven oefenwedstrijden. 
Hierdoor kan het zijn dat reeds vastgelegde oefenwedstrijden alsnog komen te 
vervallen. Voortijdig wordt de coördinator hierover geïnformeerd. 

 
4. De wedstrijdsecretaris bepaald of het verzoek wel / niet wordt ingewilligd. Indien 

akkoord zal de wedstrijd worden opnemen in het speelschema voor publicatie op de 

website en op de schermen van het complex. 
 

5. De wedstrijdsecretaris zal vervolgens kantine (indien noodzakelijk) en 

scheidsrechter coördinator informeren.  
 

6. De wedstrijdsecretaris zal desbetreffende coördinator leeftijdscategorie informeren 

(in principe middels e-mail) dat alles is geregeld. De veld en kleedkamerindeling is 
zichtbaar op de schermen in het complex. Hier mag absoluut niet van worden 
afgeweken.  

 
7. De coördinator leeftijdscategorie (aanvrager) is verantwoordelijk voor: 

a. Openen complex; 

b. Veld in orde brengen en na de wedstrijd weer opruimen (netten van de 
doelen omhoog en hoekvlaggen terug naar het ballenhok); 

c. Openen kleedkamers; 

d. Ontvangst tegenstander en scheidsrechter; 
e. Indien noodzakelijk: Verlichting veld in- en uitschakelen; 
f. Verzorgen van thee of limonade (limonade wordt door de kantine 

beschikbaar gesteld); 
g. Zeker stellen dat kleedkamers netjes en afgesloten worden achtergelaten. 

 

mailto:erwindekrijger@quicknet.nl
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8. De coördinator van de leeftijdscategorie kan zijn taken geheel of deels delegeren 

aan bijvoorbeeld een trainer of begeleider van het betreffende elftal. Echter de 
coördinator van de leeftijdscategorie blijft altijd verantwoordelijk. 

 

9. Deze procedure geldt niet alleen voor alle oefenwedstrijden maar ook voor inhaal- 
of beker wedstrijden. Ook hier is de coördinator leeftijdscategorie de 
verantwoordelijk voor de genoemde zaken in punt 7. 

 
10. Mocht om wat voor reden de wedstrijd niet door kunnen gaan, onmiddellijk de 

wedstrijdsecretaris informeren. Graag het liefst telefonisch. Dit maakt het mogelijk 

om kantine personeel en / of scheidsrechter nog af te melden en voorkomt dat 
mensen voor niets komen. 

 

11. Bij twijfel of de wedstrijd door kan gaan i.v.m. de conditie van het veld kan de 
consul Aad Buur worden gebeld: 072-5711246. 

 

 
5) Fred Blok Penaltybokaal. 
 

De penaltybokaal in de huidige vorm is in het seizoen 2005/2006 van start gegaan. 
 
In het seizoen 2006/2007 heeft deze penaltybokaal gekregen. De naam van de bokaal is 

“Fred Blok Penaltybokaal” geworden. Fred heeft jarenlang enorm veel werk voor Reiger 
Boys (en in het bijzonder voor onze jeugd) verzet. Helaas is Fred in 2006 overleden. In 
een gesprek met de Corrie en Wouter Blok hebben wij toestemming gekregen de bokaal 

naar Fred te mogen noemen. Op deze manier blijft de naam Fred Blok aan onze jeugd 
verbonden. 
 

Spelregels penaltybokaal:  

 Aan de Fred Blok Penaltybokaal nemen alle E- en F-pupillen deel.  

 

 Na iedere competitiewedstrijd worden er in deze groepen penalty’s genomen. Deze 
penalty’s worden door de begeleider van het team genoteerd. 

 

 Met ingang van het seizoen 2008/2009 zullen ook de scores van de keepers 

genoteerd worden (hoeveel penalty’s zijn er op hem genomen en hoeveel zijn er 
daarvan gemaakt/gestopt). 

 

 De Fred Blok Penaltybokaal duurt het hele seizoen en begint bij aanvang van de 
eerste competitie wedstrijd.  

 

 Er is een bokaal te winnen bij de E-pupillen en bij de F-pupillen.  

 

 Bij het bepalen van de stand zal er gebruik gemaakt worden van het gemiddeld aantal 
genomen penalty’s per leeftijdsgroep. 
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Aanmelding:  

Zoals eerder aangegeven doen alle E- en F-pupillen mee aan deze bokaal. Aan het begin 
van ieder seizoen ontvangt iedere begeleider het invulformulier. Een voorbeeld hiervan: 

 
 
Op dit formuliert dient het team ingevuld te worden en de voor- en achternaam van de 
speler. De achternaam van de keeper aanvullen met (K). Zo weten wij wie de keeper is. 

 
Per datum invullen wat de score is: 1 = gescoord, 0 = gemist. 
Bij de keeper staat dit voor 1 = gestopt, 0 = doorgelaten. 
 

In de laatste kolom zullen de scores per speler (via een formule) bijgehouden worden. 
Tevens ontstaat er zo een score per team.  
 

Alle scores van de spelers worden in een totaaloverzicht bijgehouden. Bij de keepers zal 
een aparte stand bijgehouden worden. 
 

Let op! Alleen competitiewedstrijden tellen mee. 
 
Doorgeven van scores:  

De scores dienen iedere 14 dagen (2 wedstrijden) door de begeleider te worden 
doorgegeven. Er is een speciaal e-mail adres aangemaakt waarnaar de scores 
toegezonden kunnen worden: penalty@reigerboys.nl De doorgegeven scores worden 

regelmatig op de website gepubliceerd. 

mailto:penalty@reigerboys.nl
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7) Reiger Boys wenskaart. 

 
Een wenskaart ontvangen bij ziekte, blessure of familieomstandigheden wordt vaak als 
zeer welkom ervaren. Weet u iemand die een “steuntje in de rug” kan gebruiken, laat dan 

namens Reiger Boys deze, speciaal ontworpen, wenskaart bezorgen.  
 
U kunt dit doen door een mailtje te sturen naar wenskaart@reigerboys.nl Geeft even de 

tekst op die u op het kaartje wilt hebben en de adresgegevens van de ontvangen.  
 
Uw kaartje zal zeker gewaardeerd worden. 

 
 
8) Communicatielijnen binnen Reiger Boys. 

 
Voor een goede samenwerking tussen spelers (ouders), trainers, begeleiders en 
medewerkers van de vereniging zijn heldere communicatielijnen essentieel.  

 

 Het eerste aanspreekpunt voor spelers en ouders is de begeleider van het team. De 

begeleider zal indien noodzakelijk vragen of opmerkingen met de trainer bespreken.  
 

 Het eerste aanspreekpunt voor de trainers en begeleiders is de coördinator van de 

leeftijdsgroep. In geval van selectieteams en voetbaltechnische zaken kan er ook 
contact zijn met de voetbaltechnische commissie.  

 
Zaken die betrekking hebben op meerdere teams, leeftijdsgroepen of verenigingsbreed 
zullen door de coördinator doorgespeeld worden naar het jeugdbestuur. 

 
Het sturen van een e-mail bericht is eenvoudig en dan ook snel gedaan. De vraag is 
echter of het pakken van de telefoon of kort een overleg niet efficiënter is. Vaak worden 

berichten per mail verkeerd begrepen en ontstaan er onnodig discussies. Gebruik dus de 
communicatiemiddelen op de juiste manier. Telefoon in geval van overleg en mail voor het 
stellen van vragen of het informeren van één of meerdere personen. 
 

 
9) Scouting binnen de jeugd van Reiger Boys. 
 

In het belang van de ontwikkeling van spelers moeten zij spelen in een team waarbij de 
spelers een gelijkwaardig niveau hebben. Mede daarom worden spelers in de recreatieve 
teams regelmatig bekeken door leden van de scoutingcommissie tijdens trainingen en 

wedstrijden.  
 
Van trainers en begeleiders wordt verwacht dat zij talenten in hun team vroegtijdig onder 

de aandacht brengen van deze commissie. Na beoordeling van deze spelers kan het 
voorkomen dat deze in een volgend voetbalseizoen worden ingedeeld in team wat een 
hoger niveau speelt. Hierdoor wordt voorkomen dat spelers met geringere kwaliteiten zich 

minder kunnen ontwikkelen doordat de “betere” spelers het spel bepalen.  

mailto:wenskaart@reigerboys.nl
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Het aanmelden van deze spelers, bij voorkeur zo vroeg mogelijk in het seizoen en niet pas 

aan het einde, kan via scouting@reigerboys.nl  
 
 

10) Speelwijze binnen Reiger Boys. 
 
De VV Reigerboys wil aanvallend voetbal spelen en heeft gekozen voor de speelwijze 

1:4:3:3. voor alle teams vanaf de D-pupillen en hoger. Bij deze formatie en de daarbij 
behorende verschillende posities zijn taken en functies te onderscheiden. Iedere speler 
dient zijn/haar eigen en de taken van zijn/haar medespelers te kennen.  

 
Specifiek zal bij balbezit in de as van de formatie één speler(ster) vanuit de laatste linie 
laten doorschuiven naar het middenveld en zal de middenvelder doorschuiven als extra 

aanvaller. Hierdoor ontstaat een ruit op het middenveld. Bij balbezit tegenpartij zal op de 
juiste momenten druk (pressie) worden gezet op de bal en getracht worden zo snel 
mogelijk de bal terug te veroveren.  

 
Vanuit deze keuze is het mogelijk om een plan van aanpak te maken waarin de 
ontwikkeling van de spelers per leeftijdsgroep centraal staat. De verschillende coaching en 

trainingsvormen worden afgestemd op de leeftijd, vaardigheden en beleving van de groep. 
Iedere leerfase in het jeugdvoetballeerproces kent haar eigen doelstellingen.  
 

Om de doelstellingen per leeftijdsgroep te bereiken zal aangegeven moeten worden wat er 
op welke leeftijd geleerd moet worden. Zodat een speler(ster) zo snel mogelijk naar het 
niveau kan groeien van een hogere leeftijdklasse.  

 
Ter realisatie van dit beleid zal VV Reigerboys zoveel als mogelijk gediplomeerde trainers 
aanstellen of trainers voor opleiden. De trainersstaf zal zich conformeren aan het beleid. 

De hoofdtrainer heren, hoofdtrainer dames en het jeugdbestuur bewaken de uitvoering en 
realisatie van het beleid.  
De taken en functies die bij het spelen van deze formatie komen kijken moet een trainer 

en coach kennen wil hij/zij de spelers verder ontwikkelen.  
Belangrijkste elementen: 

- basisformatie; 

- de bedoelingen van het gehele team; 
- de bedoelingen van de linies; 
- de bedoelingen van de verschillende posities; 

- balbezit; 
- balbezit tegenstander. 

 

mailto:scouting@reigerboys.nl
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Tijdens voor- en nabesprekingen en trainingen dient aandacht besteedt te worden aan de 

speelwijze. Aan de orde dient te komen: 
- de formatie, veldbezetting, veldverdeling (wie speelt waar?); 
- de speelwijze (hoe wordt opgebouwd, aangevallen en verdedigd en welke spelers 

spelen in de verschillende momenten welke rollen?); 
- taken en verantwoordelijkheden van verschillende posities (individueel, in een linie 

of als geheel team); 

 
- de kwaliteit van het positiespel, moet een routinezaak worden (inzicht in de 

bedoelingen van het positiespel); 

- winnen van 1 tegen 1 duels; 
- het rendement in de eindfase van het positiespel (worden er scoringskansen 

gecreëerd door centrum en/of over de vleugels); 

- het benutten van kansen (het scoren). 
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11) Spelregels en reglementen. 

 
a) Voetballen op kunstgras 
Het spelen van wedstrijden op kunstgras is toegestaan in alle klassen van het 

amateurvoetbal, dus ook voor standaard elftallen. Het gaat dan wel om de moderne, 
rubberingestrooide kunstgrasvelden.  De oude, zandingestrooide velden mogen voor de 
lagere klassen nog gebruikt worden tot 2011, maar hiervoor geldt wel dat de bezoekende 

club minimaal 1 week van te voren moet weten dat er op zo’n soort veld gespeeld gaat 
worden. Bij de rubberingestrooide velden is zo’n melding niet nodig. Tip: gebruik schoenen 
met veel en lage noppen op kunstgras. 

 
b) Spelregelwijziging – shirt uittrekken is gele kaart 
Natuurlijk weten we dit allemaal, een speler die zijn shirt uittrekt na het maken van een 

doelpunt dient te worden gewaarschuwd (let op: waarschuwing=gele kaart!) voor 
onsportief gedrag. 
 

c) Directe rode kaart = direct geschorst 
De KNVB heeft bepaald dat een speler die een directe rode kaart krijgt, de eerstvolgende 
wedstrijd automatisch is geschorst. Dit allemaal in het kader van het “lik op stuk” beleid en 

de fair play gedachte. Dit betekent dus dat als je in wedstrijd 1 een directe rode kaart krijgt, 
je voor wedstrijd 2 dus al geschorst bent (1 wedstrijd).  
 

Helaas is de KNVB niet in staat zo snel te reageren dat je daar op tijd bericht van krijgt, 
speler en club moeten dit dus zelf in de gaten houden. Uiteindelijk krijgen speler en club 
toch bericht van de opgelegde straf, bijvoorbeeld 3 wedstrijden schorsing. Als je die 

automatische schorsing dan al hebt uitgezeten, dan mag je die aftrekken en volgen dus 
nog 2 wedstrijden schorsing. In het voorbeeld hierboven zou het dus kunnen zijn dat je in 
wedstrijd 3 weer meedoet, en in de wedstrijden 4 en 5 de rest van de schorsing moet 

uitzitten. 
 
Opmerking 1: dit geldt alleen bij een directe rode kaart en dus niet bij 2 maal geel=rood. 

Opmerking 2: de KNVB legt vrijwel altijd ook een boete op. De speler moet deze boete 
betalen via Reiger Boys. 
  

d) Gedrag richting scheidsrechter 
Binnen Reiger Boys is het volgende gedrag richting de scheidsrechter afgesproken: 
Na afloop van de wedstrijd geeft de aanvoerder, grensrechter, leider en trainer de 

scheidsrechter een hand en bedankt hem voor het leiden van de wedstrijd.  
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12) Niet op komen dagen van Reiger Boys teams. 

 
We hebben als vereniging afgelopen seizoenen regelmatig te maken gehad met teams 
welke niet zijn komen opdagen bij wedstrijden. Hierbij doelende op Reiger Boys teams 

welke, om wat voor reden dan ook, niet zijn verschenen bij reguliere 
competitiewedstrijden. Dit heeft ons als vereniging veel geld gekost omdat de KNVB ons 
hiervoor een boete oplegt. Het bestuur van Reiger Boys heeft dan ook gemeend om de 

volgende regel te hanteren:  
 
Mocht blijken dat er een noodzaak is om een wedstrijd te verschuiven naar een andere 

dag (vervallen kan in principe nooit) dan zal de begeleider dit in overleg dienen te doen 
met de tegenstander. Het heeft totaal geen zin om hiervoor de KNVB te benaderen. Als de 
tegenstander akkoord is om de wedstrijd op een andere dag te laten spelen, dan direct de 

dag en tijd vaststellen (uiteraard kan dit ook door de week op een avond). Tevens 
gelijktijdig de wedstrijdsecretaris laten weten wanneer deze wedstrijd alsnog wordt 
gespeeld. De wedstrijdsecretaris zal de KNVB informeren dat de wedstrijd, i.o.m. de 

tegenstander, is verplaatst en deze opnemen in het wedstrijdschema (indien van 
toepassing).  
 

Is de tegenstander NIET bereid de wedstrijd op een andere dag te laten spelen, dan zal 
het betreffende Reiger Boys elftal moeten voetballen. Als blijkt dat het Reiger Boys team 
niet is komen opdagen en dus beide hier genoemde opties naast zich neer heeft gelegd, 

zal het team moeten opdraaien voor de boete welke Reiger Boys ontvangt van de KNVB 
(75 Euro). Daarnaast zal de KNVB het team in vele gevallen punten aftrek geven. 
 

Zorg er dus voor dat wanneer spelers verhinderd zijn, zij dit voortijdig aangeven zodat er 
voor vervanging gezorgd kan worden. De begeleiders dienen dit zelf onderling met andere 
teams te regelen. Bij voorkeur teams die in dezelfde klasse spelen.  

 
 
13) Wedstrijdsecretaris binnen Reiger Boys. 

 
Pedro Blom en Erwin de Krijger zijn de wedstrijdsecretarisen van Reiger Boys. Pedro voor 
de Senioren en Junioren, Erwin voor de pupillen. De rol van de wedstrijdsecretaris zal de 

bekende spin in het web zijn als het gaat om het wedstrijdprogramma. Pedro en Erwin 
zullen de relatie onderhouden met andere verenigingen en de KNVB als het om competitie 
en bekerwedstrijden gaat. Tevens zullen zij het wekelijkse wedstrijdschema opstellen 

zoals deze wordt opgenomen op de website.  
 
De taken & verantwoordelijkheden van de wedstrijdsecretaris in relatie tot reguliere 

competitie / beker wedstrijden en oefenwedstrijden zullen gecommuniceerd worden naar 
coördinatoren en begeleiders. Belangrijk hierin, de wedstrijdsecretaris is NIET 
verantwoordelijk voor het organiseren van oefenwedstrijden. Hij neemt evt. 

oefenwedstrijden op in het programma.  
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14) Spelerspas. 

 
Sinds enige tijd heeft elke speler vanaf de D-pupillen groep een spelerspas. In dit artikel 
nog de belangrijkste zaken mbt de spelerspas en de regels rond het gebruik van deze pas:  

 
a) Waarom? 
De spelerspas moet een bijdrage leveren aan het behouden en waar nodig terugbrengen 

van het plezier en respect rond de velden. De pas levert een positieve bijdrage aan het 
imago van het voetbal en aan de motivatie bij verenigingen leden en officials.  
 

b) Geen pas = niet spelen 
Wangedrag op en rond de velden en overtredingen ten aanzien van de speelgerechtigheid 
moeten worden bestreden. De spelerspas is een middel om het fairplay in het voetbal te 

stimuleren. Vanwege een eerlijk competitieverloop moet iedere speler vanaf de D-pupillen 
de pas elke wedstrijd laten zien. De scheidsrechter is verplicht de spelerspassen te 
controleren in het bijzijn van de aanvoerders/leiders.  

 
c) Speelgerechtigheid 
Een speler is niet speelgerechtigd als de spelerspas niet kan worden getoond. Hij of zij 

mag dan dus niet spelen. 
 
d) Regels rond gebruik van de spelerspas in 7 stappen:   

1. De aanvoerders/leiders melden zich minimaal een kwartier voor de wedstrijd met de 
passen van hun team bij de scheidsrechter 

2. Uiterlijk een kwartier voor de wedstrijd worden de passen aan de scheidsrechter 

overhandigd, hij/zij controleert in het bijzijn van de aanvoerders/leiders van beide 
elftallen de gegevens op het wedstrijdformulier aan de hand van de passen. Dit 
gebeurt in een ruimte naar keuze van de scheidsrechter. 

3. De aanvoerders/leiders tekenen vooraf het wedstrijdformulier, waarmee zij verklaren 
dat de spelers in het bezit zijn van een spelerspas en deelnemen aan de wedstrijd.  

4. De thuisspelende vereniging biedt de scheidsrechter gelegenheid om de 

spelerspassen en het wedstrijdformulier tijdens de wedstrijd in een afgesloten plaats 
op te kunnen bergen. 

5. Na de wedstrijd controleert de scheidsrechter aan de hand van de spelerspassen de 

persoonsgegevens van de wisselspelers. Ook controleert de scheidsrechter 
toegevoegde gegevens naar aanleiding van voorvallen en gebeurtenissen voor, 
tijdens of na de wedstrijd. 

6. De aanvoerders/leiders paraferen vervolgens het wedstrijdformulier, waarmee zij 
verklaren aanwezig te zijn geweest bij de controle van de spelerspassen en geen 
bezwaar maken tegen de aantekeningen op het formulier. Als zij bezwaar maken, 

dienen zij hiervan voor het ondertekenen een notitie op het formulier te maken. 
7. Door ondertekening van het wedstrijdformulier, verklaart de scheidsrechter alle 

gegevens te hebben gecontroleerd aan de hand van de passen. Hij geeft de passen 

hierna terug aan de aanvoerders / leiders. 
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e) Meer informatie: 

In het wedstrijdsecretariaat (beneden bij de kleedkamers) zullen een aantal handleidingen 
liggen plus een kaartje in creditcard formaat. Ik raad aan dat alle begeleiders zorgen dat 
ze deze in hun bezit krijgen. Daarnaast is er meer informatie te vinden op de KNVB 

website (www.knvb.nl/spelerspas). 
 
f) Wie heeft de pas in zijn bezit gedurende het seizoen ? 

De spelerspassen worden in het beheer gesteld van de begeleider/ster. Aan het begin van 
het seizoen worden deze door de coördinator verstrekt. Hiervoor zijn speciale mapjes 
beschikbaar zodat ze per team bij elkaar blijven. Bij mogelijk verlies zal er een nieuwe pas 

dienen te worden aangevraagd. De betreffende kosten á € 5,10 dienen bij de aanvraag te 
worden voldaan. Dit kan via de coördinator van de leeftijdsgroep. 
 

g) Waar gaan de passen heen na het seizoen ? 
De spelerspassen worden aan het einde van het seizoen ingeleverd samen met de 
trainingsmaterialen. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

15) Wedstrijdformulier. 
 
Alle elftallen van Reigerboys vanaf de D-pupillen dienen voor een competitiewedstrijd een 

wedstrijdformulier in te vullen. Voor de E- en F-pupillen is het invullen van een 
uitslagenbriefje voldoende. Dit invullen dient zorgvuldig te gebeuren, omdat anders de 
vereniging een boete kan krijgen. Een boete wordt al gegeven als van een speler of de 

vereniging het lidnummer niet wordt ingevuld. Ook het ontbreken van een grensrechter of 
handtekening op het formulier is voor de KNVB aanleiding de vereniging een boete te 
geven. Laten we proberen om dit tot een minimum te beperken. Voor het juiste KNVB 

lidnummer van spelers, grensrechters etc. kan ook de ledenlijst geraadpleegd worden. 
Een kopie hiervan ligt in het wedstrijdsecretariaat. 
 

Het ingevulde formulier dient u in de “groene” brievenbus in het wedstrijdsecretariaat te 
deponeren op de dag waarop gespeeld is. Vergeet dit a.u.b niet!   
 

Een voorbeeld van een volledig ingevuld wedstrijdformulier is op de volgende pagina te 
vinden. 
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16) Handig om te weten. 

 

 Voor meer informatie over Reiger Boys, ga dan naar www.reigerboys.nl  

 

 Per leeftijdscategorie is er een coördinator. Voor dit seizoen zijn dat: 

 

A/B-junioren Alex Boelhouwer 06-51494457 ab-coordinator@reigerboys.nl  

C-junioren Enrico Bruijn 06-20484673 c-coordinator@reigerboys.nl 

D-pupillen Enrico Bruijn 06-20484673 d-coordinator@reigerboys.nl 

E-pupillen Martin Prins 06-36336859 e-coordinator@reigerboys.nl 

F-pupillen Petra de Wilde 06-49105557 f-coordinator@reigerboys.nl 

Kabouters Karin Westmaas 06-48862651 kabouters@reigerboys.nl 

Meisjes Suzanne Zwolsman 06-10720912 s.zwolsman@reigerboys.nl 

 

 Adreswijzigingen kun je doorgeven aan de ledenadministratie via de website (onder 
aan/afmelden als lid in het menu). 

 

 Het officiële communicatiemiddel van de vereniging is www.reigerboys.nl  
 

 Het wedstrijdprogramma en uitslagen zijn te bekijken via de Reiger Boys website. 
Tevens op de team websites. 

 

 Verschillende teams hebben een eigen site. De links hier naar toe zijn te vinden op de 

Reiger Boys website bij teaminfo in het menu. 
 

 Een vereniging kan niet draaien zonder vrijwilligers. Daarom zijn we altijd op zoek naar 

(hulp) trainers, begeleiders, kantine medewerkers etc. Aanmelden kan via de website. 
 

 Het adres van het Reiger Boys terrein ofwel Sportcomplex “de Wending” is Lotte 
Beesedijk 1. 

 

 Het aanleveren van een wedstrijdverslag voor plaatsing in de Reiger of op de website 
kan via wedstrijdverslag@reigerboys.nl. Inleveren voor plaatsing in de Reiger uiterlijk 

zondag 15:00 uur.  
 

 Adressen van de bezoekende verenigingen zijn te vinden via de website onder zoek 

een club van het menu. 
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