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Voorwoord 

Allereerst wil de jeugdcommissie u van harte welkom heten bij Sport Vereniging Twedo. 

Vanzelfsprekend zijn wij blij dat u uw spaarzame vrije tijd deels wilt opofferen om alle kinderen met 

plezier te kunnen laten voetballen. Wat wij als jeugdcommissie ook zeer belangrijk vinden is dat uzelf 

ook met plezier op het voetbalveld staat.  

De functie van trainer/begeleider brengt natuurlijk verantwoordelijkheden met zich mee. U gaat 

tenslotte deel uitmaken van een team. Het belangrijkste is dat u een voorbeeldfunctie heeft en dat u 

een ieder met respect behandeld. (Ook de scheidsrechters, zij zijn immers ook vrijwilliger). Zorg 

ervoor dat u de situatie te allen tijde rustig en beheerst overziet. Denk aan uw taalgebruik en aan uw 

non-verbale communicatie (bijv. wegwerpgebaar).  

Plezier komt op de eerste plaats, daarnaast ook niet onbelangrijk komt het opleiden van de 

voetballers. Doel van de vereniging is om jeugdspelers uiteindelijk klaar te stomen voor het 

prestatiegerichte elftal. De jeugdcommissie vindt opleiden van jeugdspelers belangrijker dan 

kampioen willen worden met een team. Natuurlijk is een kampioenschap meer dan welkom. 



6 

1. Algemeen
1.1 Wat mogen wij van u verwachten 

U als leider bent tevens een van de gezichten van onze vereniging, Wij vinden dan ook dat wij van u 

mogen verwachten dat u zich in zowel woord als gebaar daar naar gedraagt.  

1.2 Koffie/thee 

U bent vrijwilliger bij Twedo en vanzelfsprekend bent u bij de thuiswedstrijden van uw team van harte 

welkom in de jeugdbestuurskamer om een bakkie te komen doen en een praatje te maken. Ook de 

leiding van de tegenpartij kunt u een kop koffie of thee aanbieden. In de jeugdbestuurskamer is bijna 

altijd iemand van de jeugdcommissie aanwezig. Vanzelfsprekend kan dit ook in de blokhut. 

1.3 Lijst met namen en telefoonnummers 

De gegevens worden u door de jeugdcommissie aangereikt. (Tip)Sla de belangrijkste nrs. op in uw 

mobiel. Dit kan handig zijn bij een tekort aan spelers. en men elkaar zodoende kan helpen door het 

afstaan van spelers. Hier wordt een onnodige afgelasting mee voorkomen. 

1.4 Sleutel van het hek 

De sleutel om het grote hek te kunnen openen aan de Nieuweweg, bevindt zich in de 

scheidsrechters-kleedkamer direct gelegen naast de blokhut. Hierdoor is het mogelijk om met bijv. 

hulpdiensten, de kinderwagen, rolstoel naar het veld te kunnen. Het hek graag direct weer afsluiten. 

1.5 EHBO koffer 

In zowel de kantine als in de scheidsrechters kleedkamer aan de Nieuwewegkant is een EHBO-koffer 

aanwezig. 

1.6 Kaderleden 

Kaderleden vormen de trainers en begeleiders van elk jeugdteam. Ieder kaderlid dient lid te zijn van 

de voetbal vereniging en de KNVB. Kosten zijn € 7,50 per kwartaal. U kunt zich als kaderlid 

aanmelden via de site van s.v. Twedo. Door lid te zijn bent u verzekerd via de KNVB. Tevens krijgt u 

de beschikking over herkenbare kleding van Twedo die u tijdens de wedstrijden kunt dragen.  

1.7 Kleding kaderleden 

Door lid van Twedo te zijn krijgt u de beschikking over een softcell jack en/of een trainingspak 

afhankelijk van u functie. Deze krijgt u in bruikleen en dient alleen gedragen te worden ten tijde van 

activiteiten van het team dat u begeleid. Na het seizoen levert u de kleding weer in. 
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1.8 Lid worden bij sv Twedo 

Lid worden kan alleen door middel van aanmelding via de site www.twedo.nl. De ledenadministratie 

informeert de betreffende personen binnen de vereniging die vervolgens contact opnemen met 

betreffende speler en/of een ouder,verzorger. Meldt zich een speler rechtstreeks bij de vereniging 

om te willen trainen dan is hij/zij van harte welkom natuurlijk. Communiceer echter dat aanmelding 

alleen via de site kan. Zonder lid te zijn mag je 2 proeftrainingen mee doen en daarna dien je lid te 

worden. 

1.9 Afmelden bij sv Twedo  

Afmelden kan ook alleen via de site. NB. Afmelden of overschrijven naar een andere vereniging dient 

beslist voor 1 juni plaats te vinden. Dit i.v.m. opgave teams aan de KNVB. 

http://www.twedo.nl/
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2. Materiaal 
 

2.1 Algemeen 

Materialen om te kunnen trainen en wedstrijden te kunnen voetballen, worden verzorgd door s.v. 

Twedo. Denk hierbij aan tas, tenue, hesjes, ballen, waterzak, bidons, pillonen, hoedjes etc. Dit wordt 

verzorgd door Edwin Guit. Het materiaal tbv van de wedstrijden(tenues, ballen, waterzak etc.) wordt 

op de eerste wedstrijddag uitgedeeld vanuit de jeugdbestuurskamer. Heeft u vragen over het 

materiaal, mail dan naar eguit@ziggo.nl  

 

2.2 Reserve shirts 

Reserve shirts liggen klaar in de jeugdbestuurskamer. In de voetbal.nl app en op onze website staat 

aangegeven wanneer er wordt gevoetbald in reserve shirts. S.v.p. deze gewassen weer inleveren voor 

de eerstvolgende zaterdagochtend voor 8.00 uur in de jeugdbestuurskamer. 

 

2.3 Waar te vinden 

Trainingsballen, hoedjes en pionnen, liggen in het materiaalhok naast de blokhut. Sleutel om bij het 

materiaal te kunnen wordt aan de trainers verstrekt door Edwin Guit. 

 

2.4 Materiaal opruimen 

Na de laatste wedstrijd de netten van het doel (geldt voor veld 3 en 5) halen en de cornervlaggen 

meenemen. De netten van veld 5 worden omhoog gehangen, de cornervlaggen in de blokhut. De 

netten en cornervlaggen van veld 3 kunnen gedeponeerd worden in de opslagruimte naast de 

kantine. Hiermee helpen we onze vrijwilligers, alvast bedankt voor uw inzet. Elke avond na de laatste 

training alle doelen naar de zijkant van het veld plaatsen. I.v.m. het maaien van het gras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Trainingen 
3.1 Kleedkamers 

mailto:eguit@ziggo.nl
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Netjes en schoon willen wij graag de kleedkamers en de velden zien en ook houden. Hiermee ontlast 

u de vrijwilligers van veel werk. Zowel bij trainingen als bij thuis- en uitwedstrijden alles schoon 

achterlaten s.v.p. Een kleine moeite maar voor de vrijwilligers een groot plezier. Controleer bij 

thuiswedstrijden ook de kleedkamer van de tegenstander. 

 

3.2 Zomerstop/winterstop 

Door de jeugdcommissie wordt de planning kenbaar gemaakt via de site van Twedo. Graag zien we 

dat iedere trainer/leider zich conformeert aan deze richtlijn. Elftallen die uitkomen in de A-categorie 

kunnen in overleg met de technisch jeugd coördinator(hij zal dit overleggen met de terreinmeester) 

eventueel eerder beginnen. De gemeente Emmen regelt wanneer de velden officieel weer in gebruik 

mogen worden genomen. Verzoek om eerder te willen beginnen kunt u mailen naar Henderikus 

Mulder(technisch jeugd coördinator) mailadres: tcjeugd@twedo.nl. 

 

3.3 Keeper training 

De keeper training start meestal in september. De exacte data wordt door de technische 

jeugdcommissie vermeld op de site. De keeper training is bedoeld voor de keepers vanaf de JO13 

t/m de JO19. 

 

3.4 Fysiotherapie 

Iedere dinsdag- en donderdagavond(van 19:15 tot 20:30uur) is er voor de jeugdspelers van Twedo 

mogelijkheid tot het verkrijgen van blessure behandelingen/fysiotherapie door Aniek Westerhof. 

Tevens kunt u bij haar terecht voor alle vragen betreft fysiotherapie en verzorging van blessures. 

aniek7westerhof@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Wedstrijden 
 

mailto:aniek7westerhof@hotmail.com
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4.1 Afspraken 

Om alle ouders zo goed en zo snel mogelijk te kunnen bereiken maak je een Groeps-app aan, neem 

hierin ook de trainers mee. Deze app is handig om vertrektijden of aanvangstijden door  te geven, 

afmelden voor een training of een wedstrijd, algemene gegevens van het bestuur  door te geven, 

enzovoort. 

 

4.2 Normen en waarden 

Bij onze thuiswedstrijden starten wij als volgt:- alle spelers inclusief wisselspelers leiders en 

grensrechters verzamelen in de middencirkel.  De scheidsrechter legt zijn regels uit, iedereen geeft 

elkaar een hand en wenst elkaar een sportieve en leuke wedstrijd toe. Daarna wordt de wedstrijd 

gestart. Na afloop van de wedstrijd geef je iedereen een hand en bedank je elkaar incl. de scheids- 

en grensrechters. 

 

4.3 Beker- en veldcompetitie 

Beker- en veldcompetitie worden in principe voor alle jeugdteams geregeld. De bekercompetitie start 

in de eerste 3 weken van september. De veldcompetitie start aansluitende en zal eind mei gereed 

zijn. 

 

4.4 Roken en alcohol 

De KNVB is van mening dat roken en sport niet samengaan. Voor personen die zich in de dug-out 

mogen begeven (of in de directe omgeving daarvan) is het niet meer toegestaan te roken. Hiermee 

conformeren wij ons aan de ordemaatregel van de KNVB. 

 

Het gebruik van alcohol is zaterdags tot 13.00 uur niet toegestaan. Tot die tijd wordt er geen alcohol 

geschonken.  

Per 1 januari 2014 is wettelijk de leeftijdsgrens voor alcohol  verhoogt van zestien naar achttien jaar, 

Dat betekent onder andere dat sportkantines geen alcohol mogen verkopen aan mensen onder de 

achttien jaar. Personen jonger dan achttien jaar mogen geen alcohol bij zich hebben of drinken in 

openbare ruimtes. Daar valt ons gehele sportcomplex onder. 

De gemeente controleert of verenigingen zich aan de wet houden. Onze vereniging kan een boete 

krijgen wanneer we alcohol verkopen aan leden en bezoekers onder de achttien jaar. Na twee 

geconstateerde overtredingen en bijbehorende boetes raakt een vereniging de drankvergunning 

kwijt.  

Bij twijfel vragen de barmedewerkers om legitimatie, zodat zij de leeftijd weten van degene die 

alcohol wil kopen.  

 

 

 

 

 

4.5 Wassen  
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Het wassen van het tenue gebeurt door de ouders van de spelende kinderen. Denk eraan dat er geen 

kledingstukken zoek raken. Het maken van een wasschema is een handig hulpmiddel, dit kunt u 

delen in uw groepsapp. 

 

4.6 Trainer/leider overleg 

Dit overleg vindt voornamelijk plaats voor aanvang competitie, na de zaalcompetitie, is ook begin 

voorjaarscompetitie en aan het eind van het seizoen. 

 

4.7 Vervoer 

Men gaat met eigen vervoer gezamenlijk naar de uitwedstrijden. Het maken van een vervoersschema 

kan handig zijn als hulpmiddel. Indien nodig kunnen de ouders onderling ruilen. Is de afstand >60 

km enkele reis gemeten, dan graag de jeugdcommissie tijdig informeren. Wellicht kan vervoer 

plaatsvinden met behulp van 2 busjes. Aanvraag voor deze optie kan per mail naar 

ronald.jeuring@gmail.com. De busjes dienen schoon en afgetankt weer te worden ingeleverd. De 

bonnetjes van het tanken kunnen bij de penningmeester worden ingeleverd. (Anne Lunenborg mail: 

annelunenborg@ziggo.nl ). Verkeersovertredingen zijn voor eigen rekening. 

 

4.8 Wedstrijdsecretariaat 

Alle wedstrijden worden door het secretariaat gecoördineerd. Dus bij afgelasting, uitstellen van de 

wedstrijd, het vriendschappelijk willen voetballen op een ander tijdstip of dag willen spelen. Tijdig de 

tegenstander informeren. Voordat men in staat is om een wedstrijd te kunnen spelen moeten er veel 

zaken worden geregeld. -Is er een veld beschikbaar?,-Kleedruimte vrij? -Scheidsrechter aanwezig? –

Kantinepersoneel,-Enzovoort. Dit alles gaat in overleg met Jan Harms, Jan is de coördinator van het 

wedstrijdsecretariaat. Jan is per mail bereikbaar via janharms@hetnet.nl.  

 

4.9 Website/voetbal.nl app 

Op de website www.twedo.nl en in de voetbal.nl app staan alle wedstrijdgegevens vermeld. 

Raadpleeg deze pagina of app dagelijks/wekelijks. Hier worden de wedstrijdgegevens up to date 

gehouden.  

 

4.10 Digitaal Wedstrijd Formulier 

Vanaf de JO13 worden de standen van de competitiewedstrijden bijgehouden. Dit gebeurt in 

Sportlink. U kunt uw team inzien en wijzigingen aanbrengen tot vlak voor de wedstrijd. U kunt dit 

thuis voorbereiden. Na de wedstrijd geeft u akkoord als alles correct is verwerkt door de 

scheidsrechter. Dit doet u via de wedstrijdzaken app(voetbal.nl app) zodat de wijzigingen ook via de 

mobiel verwerkt kunnen worden. 

 

 

 

  

 

4.11 Spelerspassen  

mailto:ronald.jeuring@gmail.com
mailto:annelunenborg@ziggo.nl
mailto:janharms@hetnet.nl
http://www.twedo.nl/
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Spelerspassen zijn vanaf de JO13 verplicht(JO12 en lager hebben nog geen spelerspas) en dienen bij 

elke wedstrijd aanwezig te zijn. De scheidsrechter controleert deze passen, dit is een knvb richtlijn. 

Deze staan in de wedstrijdzaken app(voetbal.nl app). Mochten er vragen zijn over de wedstrijdzaken 

app kunt u terecht bij Erwin Schonewille erwintjuhh@live.nl of bij Jan Harms janharms@hetnet.nl. 

 

4.12 Blokhut aan de Nieuweweg 

De Blokhut is zaterdags geopend en wordt bemand door vrijwilligers of door een aangewezen team. 

De Blokhut wordt gesloten nadat de laatste wedstrijd is gespeeld. In de Blokhut wordt t/m de JO13 

ranja gemaakt en klaargezet. Deze dient u zelf op te halen uit de Blokhut. Graag de flessen en niet 

gebruikte bekertjes direct na de pauze terug brengen. Alvast bedankt voor uw inzet. 

 

4.13 Kantine 

De kantine is zaterdags geopend vanaf 7:45uur en wordt op wedstrijddagen bemand door 2 

aangewezen teams. 1 team draait de morgen dienst en 1 team de middagdienst. Dit is nodig 

aangezien we binnen de vereniging niet voldoende vrijwilligers hebben om de kantine structureel te 

bemannen. De zondag senioren zijn verantwoordelijk voor de zondag. In de bijlage 7.6 vind je het 

schema en de overige informatie.   

 

4.14 Wedstrijdduur 

Leeftijdscategorie  Speelduur 
JO19/MO19       2x45 minuten 

JO17/MO17  2x40 minuten 

JO15/MO15  2x35 minuten 

JO13/MO13       2x30 minuten 

JO11/O12/MO11 2x30 minuten 

JO10   2x25 minuten 

JO08/O09  2x20 minuten 

 

 
4.15 Wisselen tijdens de wedstrijd 

Het is de leider toegestaan tijdens een wedstrijd spelers/speelsters te wisselen. Regelgeving voor de 

wissels veranderen van tijd tot tijd en is onder andere afhankelijk van leeftijd en speelsterkte. 

De huidige regelgeving voorjeugdvoetbal is als volgt: 

Type jeugdvoetbal*   Klassen    Aantal  wisselspelers 

JO19, JO17 ,JO15  Landelijk,Hoofd- 1e klasse Max.5 wissels Niet doorwisselen 

JO19, JO17 ,JO15  2e klasse en lager   Max.5 wissels Doorwisselen 

JO13 ,JO12/11,JO10/09/08    Alle niveaus   Onbeperkt Doorwisselen 

*Dezelfde regels zijn van toepassing voor de M (meidenteams) 

Toelichting: 

Doorwisselen betekent dat spelers die het speelveld hebben verlaten ook weer ingebracht mogen 

worden. Aan het begin van het seizoen krijg je de klasse door waarin jouw team uitkomt. 

 

 

4.16 Gele- en of rode kaart B- categorie 

mailto:janharms@hetnet.nl
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Bij de JO13  is de eerste gele kaart 5 minuten tijdstraf, vanaf de JO15 10 minuten tijdstraf. 

2 gele kaarten in dezelfde wedstrijd is einde wedstrijd. (2x geel is rood). De kaarten worden niet 

vermeld op het wedstrijdformulier wel wordt er een aantekening van gemaakt. 

Direct een rode kaart is einde wedstrijd. De KNVB zal de betreffende speler schorsen voor 1 of 

meerdere wedstrijden. Trainer/leider van het betreffende team informeert z.s.m. de jeugdcommissie. 

Een eventueel bezwaarschrift wordt ingediend in gezamenlijk overleg met het jeugdbestuur. 

4.17 Gele- en of rode kaart A-categorie 

1 gele kaart is geen tijdstraf. 

2 gele kaarten in dezelfde wedstrijd is einde wedstrijd. (2x geel is rood). 

Direct een rode kaart is einde wedstrijd. De KNVB zal de betreffende speler schorsen voor 1 of 

meerdere wedstrijden. Tevens zal er een boete volgen, deze is voor rekening van de desbetreffende 

speler. Trainer van het betreffende team informeert z.s.m. de jeugdcommissie. 

Hier geldt: alle kaarten worden geregistreerd op het wedstrijdformulier. Ook hier geldt een eventueel 

bezwaarschrift wordt ingediend in gezamenlijk overleg met het jeugdbestuur.  

4.18 Wedstrijdverslag  

Van ieder team worden minimaal een paar wedstrijdverslagen per jaar verwacht. Dit hoeft je niet zelf 

te doen je kunt dit ook een ouder of speler laten doen. In bijlage 7.6 vind je het overzicht wanneer je 

team aan de beurt is om een verslag in te leveren. Het wedstrijdverslag kun je mailen naar 

redactie@twedo.nl en zal dan op de site van twedo worden geplaatst. www.twedo.nl  Je mag uiteraard 

ook iedere week een verslag aanleveren. 

4.19 Zaalcompetitie wintermaanden 

Zaalcompetities wordt voor de J/MO13, J/MO11- en JO09-jeugd door sv Twedo geregeld. Echter voor 

trainingen in de zaal dien je zelf een zaal te regelen. Dit gebeurt op eigen kosten van je team. Voor 

sporthal Veenoord dien je dit via Alexander Koops ec.twins@gmail.com te regelen. 

4.20 Kampioen met je team  

Als je team kampioen wordt krijgen het team en kader namens de vereniging een consumptie en 

patat aangeboden. Dit geldt zowel voor in de zaal als ook op het veld. Mocht je team kampioen 

kunnen worden dit graag doorgeven aan de desbetreffende coördinator. 

mailto:redactie@twedo.nl
http://www.twedo.nl/
mailto:ec.twins@gmail.com
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4.21 Overzicht velden en kleedkamers 
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5. Bestuur
5.1 Leden Jeugdbestuur 

Ronald Jeuring 

(voorzitter) 

Monique Horstmann 

Johannes 

Doldersum 

Romy van Wijk 

VACANT 
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5.2 Technische (jeugd) commissie 

Henry Visser 

Alexander Koops 

Ronny Visser 

Mark Rabbers 

5.3 Jeugd Coordinatoren 

JO19/JO17/JO15/JO13

/JO12 

Henry Visser 

Alexander Koops 

JO11/JO10/JO09/JO08 Ronny Visser 

Mark Rabbers 

MO?? Adri Scholten 

5.4 Vergaderingen 
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De jeugdcommissie vergadert 1x per maand, meestal op een dinsdag. De datum van de 

eerstvolgende vergadering wordt tijdig vermeldt op de website van SV Twedo. Als u een vraag heeft 

dan kunt u vanaf 20.00 uur bij  ons terecht. We vergaderen in de bestuurskamer of in de 

jeugdbestuurskamer. 

5.5 Taakverdeling jeugdbestuur en technisch jeugdcommissie 2019-2020 

Financiën Ronald Jeuring/Johannes 

Doldersum 

Klachten Ronald Jeuring 

Nieuwe leden/dispensatie/spelersbewijs etc. Monique Horstmann/TJC 

Indeling wedstrijden, trainingen en kleedkamers 

Aanwezig bij veldkeuring op de wedstrijddag. 

TJC/Jan Harms/Edwin Guit 

Aanvraag extra kleedkamers sporthal op zaterdag 

(via Edwin Guit) 

Johannes Doldersum 

Kampioenen TJC/Monique Horstmann 

Vervoer Ronald Jeuring 

Activiteiten in samenspraak met de activiteiten com. Johannes Doldersum 

Dames/Meiden voetbal TJC 

Scheidsrechters in samenspraak met Klaas Pruim, 

Erwin Schonewille 

Johannes Doldersum 

Indeling teams/inclusief invulling trainers/leiders TJC 

Alle overige voetbaltechnische zaken TJC 

Materiaal/materieel in samenspraak met Edwin Guit TJC 

Toernooien gezamenlijk met toernooi commissie TJC/Monique Horstmann 

Zaalvoetbal in samenspraak met Edwin Guit Nog niet ingevuld 

Ziekte/blessures Monique Horstmann/Romy van 

Wijk 

Kantine/blokhut in combinatie met 

kantinecommissie 

Monique Horstmann/Johannes 

Doldersum 

Respect normen en waarden op en om het 

voetbalveld 

Romy van Wijk 

6.Eindwoord
6.1 Slotwoord 
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In deze map hebben wij getracht om u zoveel mogelijk van dienst te zijn. Mocht u na het doorlezen 

van deze leidersmap nog vragen of eventuele aanvullingen of opmerkingen hebben stellen wij dit 

zeer op prijs. Deze kunt u mailen naar ronald.jeuring@gmail.com. 

Tevens willen wij u nog wijzen op de volgende link https://www.twedo.nl/documenten/ .Hier vind u 

de diverse beleidsdocumenten van Twedo. 

 

 

6.2 Release datum 

Releasedatum   19-08-2016 

1e Revisiedatum 16-07-2017 

2e Revisiedatum 13-08-2018 

3e Revisiedatum 17-07-2019 

4e Revisiedatum 09-08-2020 

 

7.Bijlagen 
7.1 Alcoholbeleid. 

7.2 Trainers/leiderslijst seizoen 2020-2021. 

7.3 Overzicht trainingstijden seizoen 2020-2021. 

7.4 Nieuwe opzet pupillenvoetbal O8-O12 2020-2021. 

7.5 Flyer spelbegeleider pupillenvoetbal. 

7.6 Schema kantinedienst 2020-2021. 

7.7 Schema wedstrijdverslag 2020-2021. 

7.8 Beleidsplan SV Twedo 2020-2025 dd.27-05-19. 

7.9 Speeldagenkalender-noord-oost-2020-2021. 

7.10 NOCnsf-protocol-verantwoord-sporten-v8 update 31-7-20(corona maatregelen) 

mailto:ronald.jeuring@gmail.com
https://www.twedo.nl/documenten/

