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Voorwoord 

 

Beste spelers, vrijwilligers, ouders en verzorgenden, 

 

Met dit welkomsboekje geven we niet alleen de aftrap voor een nieuw voetbalseizoen maar 

willen wij u verder informeren over de nieuw gevormde samenwerkende jeugd organisatie 

SJO Lingejeugd. Voortgekomen uit de voetbalverenigingen vv Beesd en rvv Rhelico. 

De eerste stappen zijn begin juli al gezet om te komen tot een juiste elftal indeling.   

 

Via dit welkomsboekje willen we jullie informeren over wie wat doet bij ons in SJO 

jeugdcommissie en wat je van ons mag verwachten, maar willen we ook even aandacht 

geven aan wat wij verwachten van jullie als spelers, ouders en verzorgers. 

 

Daarnaast een overzicht van de leiders en trainers per teams, de trainingsavonden en 

andere handige informatie.  

De eerste trainingen voor het nieuwe voetbalseizoen zullen starten op dinsdag 16 augustus. 

Via de Voetbal.nl app worden jullie op de hoogte gehouden van de programma’s, dus bij 

deze het vriendelijke verzoek deze app te downloaden en goed in te richten. Let op! De SJO 

Lingejeugd staat ook onder deze naam in de voetbal.nl portal.  

 

Op zaterdag 27 augustus is er de SJO Linge Jeugd openingsdag van het seizoen. Aanvang 

13:00. We trappen af met een ouder-kind toernooi waarbij ouders samen met hun kinderen 

het opnemen tegen anderen. Via de website van vv Beesd kun je je aanmelden voor dit 

toernooi. Je kunt je natuurlijk ook alleen inschrijven. Na het toernooi is er een oefenwedstrijd 

van Beesd 1 tegen ASH 1. Vanaf 16:15 is er een gezellig samenzijn op het terras.  

 

Wij kijken uit naar een succesvolle samenwerkende jeugdorganisatie waarbij we van  

iedereen een optimale medewerking verwachten. Tot slot willen wij jullie allemaal een heel 

sportief en gezond voetbalseizoen toewensen.  

Mochten er vragen zijn, stel ze gerust! 

 

Met sportieve groet, 

SJO Jeugdcommissie  
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Bezetting SJO Linge Jeugdcommissie 2022-2023  
 

 
Algemene zaken     
 
Jeroen van Breemen 06-50518543   jeugd@vvbeesd.nl  
 
Peter Versteegh              06-13052708  
 
Brian Heijkoop   06-11214923 
 
Niek de Jong   06-12588489 
 
 

Wedstrijdsecretariaat    
 
Ardy Huigen     06-13028375   wsjeugd@vvbeesd.nl 
 
Mirjam de Keijzer  
 

Scheidsrechters     
 
Martijn Rijnbeek   06-53463785   szjeugd@vvbeesd.nl 
 
 
 
De trainers en leiders zullen het eerste aanspreekpunt zijn voor de spelers en 
voor ouders betreffende aan elftal gerelateerde zaken.  
 

  

mailto:jeugd@vvbeesd.nl
mailto:wsjeugd@vvbeesd.nl
mailto:szjeugd@vvbeesd.nl
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Taakverdeling Jeugdcommissie  

 

Algemene zaken  
 
Houdt zich bezig met de aansturing van processen, beleidstechnische-, voetbaltechnische- en 
algemeen bestuurlijke zaken.  
 
•  Behartigt alle belangen van het jeugdvoetbal zowel binnen als buiten de vereniging  

•  Aanspreekpunt diverse commissies binnen de vereniging  

•  Eerste aanspreekpunt calamiteiten  

•  Ziet toe op een goede waardering van vrijwilligers binnen de jeugd  

•  Is verantwoordelijk voor de toekenning van vrijwilligersuren  

•  Contacten met en coördinatie van jeugdtrainers en jeugdleiders  

•  Contacten met de ouders  

•  V.O.G. vrijwilligers beheren.  

•  Beheert informatieboeken jeugd  

•  Organiseren wervingsactiviteiten  

•  Begeleiding stages  

•  Ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden op het door de vereniging te voeren  

              (technisch) beleid  

•  Maakt de teamindeling, schema en veldindeling 

              trainingen  

•  Eerste aanspreekpunt vanuit hoofdbestuur en overige commissies (indien niet  
              anders besproken) 
 
 

Wedstrijdsecretariaat  
 
Indeling teams en competities  
• Teams inschrijving bij de KNVB voor competitie en eventueel bekervoetbal  

• Teams op basis van aanbod KNVB  

• Aanvangstijd wedstrijden  

• Eventueel klasse-indeling (als dit niet bepaald wordt door Team index)  

• Contacten over indeling met KNVB  
 
Teaminformatie koppelen in Sportlink  
• Spelers  

• Teammanagers  

• Leiders/trainers  
 
Competitie/ beker wedstrijden  
• Opvolgen of wedstrijdprogramma past binnen de vereniging qua veld en kleedkamer  

• indeling  

• Als wedstrijden niet gespeeld kunnen worden schakelen met de tegenstanders en of KNVB  

• Opvolgen verwerking uitslagen thuis gespeelde wedstrijden.  
 
Oefenwedstrijden  
• Naar behoefte teams oefenwedstrijden regelen en communiceren binnen de vereniging  

• Oefenwedstrijden regelen met de juiste tegenstanders  

• Planning afstemmen met oefenwedstrijden coördinator  

• Wedstrijden aanmaken in sportlink  
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Wedstrijdondersteuning  
 
• Maakt veld- en kleedkamer indeling voor de (zaterdag) thuiswedstrijden  

• Veld- en kleedkamer indeling vullen in sportlink  

• Afstemming met consuls voor de veld belasting  

• Begeleiden van vrijwilligers voor het uitvoeren van gastheer/vrouw  
 

 
Scheidsrechterszaken  
 
Wijst scheidsrechters aan bij wedstrijden waarvoor door de KNVB geen scheidsrechters zijn 
aangewezen. Onderhoudt een kwantitatief en kwalitatief voldoende scheidsrechterbestand, o.a. door 
het stimuleren en aanbieden van opleidingen. Het regelen van informatieavonden voor de 
scheidsrechters.  
Daarnaast onderhouden en begeleiden ze de spelregelbewijzen voor de oudere jeugd.  
 

 
De SJO Lingejeugd   
 
Door de samenwerkende jeugd organisatie zijn we in staat om 15 jeugdelftallen in de 
leeftijdscategorie J/M8 t/m JO19 op de velden te brengen. Onderdeel hiervan zijn twee volledige 
meiden elftallen. 
 

Toernooien  
 
• (AZ icm WS)  Verzamelt de uitnodigingen voor de toernooien en bespreekt dit  

• met de leiders van de verschillende teams.  

• Verantwoordelijk voor de toernooien die bij de eigen vereniging worden georganiseerd  

• Zorgt voor de administratieve afhandeling van de uitnodigingen en zorgt ervoor dat de  

leiders van de elftallen tijdig op de hoogte zijn bij welke toernooien ze staan ingeschreven 

• Zorgt ervoor dat eventuele programmaboekjes tijdig in het bezit zijn van de leiders  
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Overzicht trainers en leiders 

 

 

 

  

JO19-1 JO17-1 JO16-1
Jan van Lith L Brian Heijkoop L Henk Versteegh L

Robert Hendriks AL AL Anton Oorschot AL

Ma/Woe Bjorn Jansen T Di Sam Smits T Di

Robert Hendriks T Bart van Lith T Di T Di

T Bo van Breemen T Di Sam Smits T Do

Nico de Bruijn T Do T Do

T Do

JO16-2 JO15-1 JO13-1
Sebastiaan van Zanten L Jeroen van Breemen L Sam Smits L

Peter Versteegh AL AL Ron van Roden AL

Sebastiaan van Zanten T Di Jeroen van Breemen T Di Sam Smits T Ma

Jesse van Lith T Di T Di Biko van Mook T Ma

Sebastiaan van Zanten T Do Guus van der Leij T Do Sam Smits T Woe

T Do Jens van Bremen T Do Biko van Mook T Woe

JO12-1 JO12-2 JO11-1
Tim Bambacht L Rene Scheper L Bert van Niejenhuis L

Sander van Vuuren AL AL Remco Dokman L

Di/Do Luuk Versteegh T Ma/Woe di/do

Tim Bambacht T Kayden de Boer T Bert van Niejenhuis T

T Pepijn van Doorn T Rick Bertels T

Sander van Vuuren T Thijmen van Oostrum T Remco Dokman T

T Luuk Heijkoop T Marco van Mourik T
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JO10-1 JO10-2 JO9-1
Ron van Leerdam L Mark Boensma L André Huijgen L

Evelien Woerdenbach L Mark, Daphnin AL Poul den Hartog AL

Ma/Woe Ma/Woe

Tara van Lith T Ma Daphnin Spronk T Job Oorschot T

Wouter Hendriks T Ma Mark Kroeze T Marijn Kaldenberg T

Tara van Lith T Woe T

Wouter Hendriks T Woe T

JO9-1 JO8-1 MO17
Erwin van Mook L Maurice van Gameren L L

Remco van der Meer AL Olivier Kahmann AL

Woe Ma/Woe

Sebastiaan van Zanten T Ma Maurice van Gameren L Bremke Baarlo T

Julian de Weijer T Ma Olivier Kahmann L

Sebastiaan van Zanten T Woe Jan Kroeze L

Darrel Niemans T Woe

MO15
Marcel van Haarlem L

Bas van den Bosch L

Lotte Groot T Ma

Ivy Kielestein T Ma

Ellen in den Eng T Woe
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EERSTE TRAININGEN VAN HET SEIZOEN STARTEN IN 

WEEK 33 (DINSDAG 16 AUGUSTUS)   

 

 

  

Indeling training 2022-2023 Najaar

O9

A B A L A R B L B R A B

Maandag18:30 18:45 JO12-2 JO13-1 JO9-1 JO9-2 MO15-1

18:45 19:00 JO12-2 JO13-1 JO9-1 JO9-2 JO10-1 JO10-2 MO15-1

19:00 19:15 JO12-2 JO13-1 JO9-1 JO9-2 JO10-1 JO10-2 MO15-1

19:15 19:30 JO12-2 JO13-1 JO9-1 JO9-2 JO10-1 JO10-2 MO15-1

19:30 19:45 JO12-2 JO13-1 JO10-1 JO10-2 MO15-1

19:45 20:00

20:00 21:30 JO19-1 MO17-1

Dinsdag18:30 18:45 JO17-1 JO15-1 JO11-1 JO12-1 JO16-1 JO16-2

18:45 19:00 JO17-1 JO15-1 JO11-1 JO12-1 JO16-1 JO16-2

19:00 19:15 JO17-1 JO15-1 JO11-1 JO12-1 JO16-1 JO16-2

19:15 19:30 JO17-1 JO15-1 JO11-1 JO12-1 JO16-1 JO16-2

19:30 19:45 JO17-1 JO15-1 JO11-1 JO12-1 JO16-1 JO16-2

19:45 20:00

20:00 21:30

Woensdag18:30 18:45 MO15-1 Keepers JO9-1 JO9-2 JO12-2 JO13-1 JO8-1

18:45 19:00 MO15-1 Keepers JO9-1 JO9-2 JO10-1 JO10-2 JO12-2 JO13-1 JO8-1

19:00 19:15 MO15-1 Keepers JO9-1 JO9-2 JO10-1 JO10-2 JO12-2 JO13-1 JO8-1

19:15 19:30 MO15-1 Keepers JO9-1 JO9-2 JO10-1 JO10-2 JO12-2 JO13-1 JO8-1

19:30 19:45 MO15-1 Keepers JO10-1 JO10-2 JO12-2 JO13-1

19:45 20:00

20:00 21:30 JO19-1 MO17-1

Donderdag18:30 18:45 JO16-1 JO16-2 JO11-1 JO12-1 JO17-1 JO15-1 Keepers

18:45 19:00 JO16-1 JO16-2 JO11-1 JO12-1 JO17-1 JO15-1 Keepers

19:00 19:15 JO16-1 JO16-2 JO11-1 JO12-1 JO17-1 JO15-1 Keepers

19:15 19:30 JO16-1 JO16-2 JO11-1 JO12-1 JO17-1 JO15-1 Keepers

19:30 19:45 JO16-1 JO16-2 JO11-1 JO12-1 JO17-1 JO15-1 Keepers

19:45 20:00

20:00 21:30

Veld 2 Veld 3 Veld 4
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Teamindeling  
 
JO19-1   JO17-1  

 Bremen, Jens van   Eng, Micha in den 

 Blitz, Martijn   Joosse, Carter 

 Roden, Bas van   Versteegh, Milan 

 Zanten, Sebastiaan van   Doorn, Pepijn van 

 Broek, Luke van den   Torsy, Timo 

 Weijer, Julian de   Broek, Lars van den 

 Water, Jasper van de   Haar, Gidion van der 

 Jong, Bas de   Jansen, Cas 

 Lent, Ruben van   Kaldenberg, Marijn 

 Bosch, Boyd van den   Goedhart, Sander 

 Hendriks, Wouter   Mook, Biko van 

 Braber, Jayden den   Schip, Bas van 

 Lith, Thijs van   Heijkoop, Luuk 

 Versteegh, Timon   Corbijn, Roef 

 Kemker, Deacon   Dijk, Nick van 

 Dijkhuizen, Sem    

     

JO16-1   JO16-2  

 Versteegh, Luuk   Rijswijk, Owen van 

 Oostrum, Thijmen van   Kranenburg, Julian van 

 Amann, Nino   Verschoor, Larz 

 Boer, Kayden de   Bertels, Luuk 

 Stembert, Tim   Kool, Rens 

 Niemans, Darrel   Versteegh, Pepijn 

 Leeuwen, Raffael van   Aalten, Rick 

 Oorschot, Job   Lith, Tara van 

 Vos, Sem   Zhu, Sam 

 Brasjen, Jarno   Tetrode, Niek van 

 Everse, Job   Breemen, Daan van 

 Lam, Thijs 't   Rijnbeek, Luka 

 Tjikoeri, Raj   Stijlaart, Job 

 Gellicum, Wilbert van   Boer, Luke de 

 Blom, Thijn van der   Mulder, Art-jan 

 Uebersezig, Stan   Versteegh, Jaimy 

 Bommerson, Martijn    
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JO15-1   JO13-1  

 Lith, Lars van   Scholten, Max 

 Lenters, Stijn   Budiansyah, Dayton 

 Ouwerkerk, Igor   Vos, Thomas 

 Breemen, Lars van   Versteegh, Joep 

 Rijswijk, Conner van   Reek, Freek van den 

 Coenmans, Jamie   Blom, Floris van der 

 Smid, Daan   Piek, Tijn 

 Burg, Sem van der   Akgong, Mete 

 Padt, Matthijs van der   Stijlaart, Ruben 

 Lith, Rocco van   Almjo, Kovan 

 Huisman, Jack   Dieren, Diederik van 

 Heuvel, Hendrik van den   Roden, Mats van 

 Dokman, Bram   Jong, Jens de 

 Dekker, Brent   Gellicum, Jan van 

 Wijk, Collin van   Baar, Teun van den 

    Voskuilen, Lars 

    Heijsteeg, Jens 

     

JO12-1   JO12-2  

 Frederiks, Daisy   Santen, Quinten van 

 Otter, Rosalie den   Schroot, Alexandra 

 Piek, Julia   Enkelaar, Jay 

 Hol, Jayson   Huisman, Joep 

 Coenmans, Bas   Blaauw, Ties 

 Vuuren, Daan van   Blom, Finn 

 Waltjen, Kris   Scheper, Carmen 

 Heuvel, Emily van den   Lam, Jens 't 

 Bambacht, Mads   Brom, Youp van den 

 Versteegh, Jurre   Doesburg, Maarten van 

 Kranenburg, Eloine van   Verbeek, Stan 

 Aalten, Anouk   Satter, Sem 

     

JO11-1   JO10-1  

 Niejenhuis, Bram van   Leerdam, Flynn van 

 Huijgen, Daan   Nuij, Jamie 

 Mourik, Renzo van   Moszkowicz, Raissa 

 Rijnbeek, Tess   Broekx, Bram 

 Heus, Dyon de   Meeuwen, Timo van 

 Coenmans, Senne   Dieren, Karel van 

 Blaauw, Benthe   Zondag, Seth 

 Lingeman, Wende   Blom, Johan 

 Lingeman, Benjamin   Versteegh, Femke 

 Dokman, Thom   Kessel, Milou van 

 Giesbergen, Joshua   Piek, Suus 
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JO10-2   JO9-1  

 Hol, Ryan   Hartog, Willem den 

 Coenmans, Thijn   Huijgen, Senn 

 Waltjen, Dee   Vos, Lucas 

 Cunen, Dirk   Leeuwen, Michael van 

 Kroeze, Maas   Spronk, Joey 

 Kroeze, Willem   Gun, Jaylen van der 

 Boensma, Sam   Kool, Jayden 

 Ursachi, Alexandru Dimitrie   Bremen, Riley van 

 Spronk, Noud   Schuffelers, Tim 

     

JO9-2   JO8-1  

 Meer, Veerle van der   Hol, Djaivy 

 Baljet, Zoë   Versteegh, Joris 

 Vos, Max   Prijs, Luuk 

 Beusekom, Sil van   Smits, Tiemen 

 Kahmann, Sef   Weernekers, Mats 

 Mook, Stijn van   Gameren, Tymen van 

 Meeuwen, Nout van   Bertens, Thijs 

 Koemans, Noa   Haartsen, Figo 

 Hoek, Melle   Vos, Thom 

 Brouwer, Vincent   Kahmann, Melle 

    Bremen, Cadyen van 

     

MO17-1   MO15-1  

 Bruin, Tessa de   Bruin, Amber de 

 Brom, Tess van den   Otter, Danique den 

 Roden, Indra van   Brakel, Lisa van 

 Heus, Lotte de   Bosch, Faith van den 

 Boom, Cato   Hartog, Kyra den 

 Hoef, Noor van de   Bron, Felicia 

 Joosse, Fabienne   Joosse, Coco 

 Boer, Floor de   Kuil, Tessa 

 Boer, Pien de   Haarlem, Lieke van 

 Reek, Trix van den   Wellner, Jaylin 

 Brom, Pam van den   Aalten, Amy 

 Almjo, Sjeelan   Bruin, Evy de 

    Doorn, Sophie van 

    Kroeze, Eva 

    Spronk, Imke 

    Cunen, Kiki 
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Voor de teams welke krap komen te zitten in het aantal spelers/speelsters zal er een 

roulatiesysteem opgezet worden met een lager en/of hoger team. Er zullen dus 

spelers/speelsters zijn welke, om toerbeurt, dienen mee te voetballen met een lager en/of 

hoger team.  

Bovenstaande heeft te maken met aan- en afmeldingen van leden, welke wij ontvangen hebben 

nadat wij de indeling al gecommuniceerd hadden. Hopelijk melden er zich nieuwe leden aan en/of is 

de opkomst van betreffende teams dermate hoog, dat het niet nodig is om een beroep te doen op de 

spelers/speelsters van een ander team. Wij waren/zijn van mening dat het  te ver zou  gaan om de 

complete indeling te herzien en vertrouwen dus op ieders begrip en medewerking.  

 

Speeldagenkalender KNVB 

Voor de complete speeldagenkalender van de KNVB verwijzen wij u middels onderstaande link naar 

de site van de KNVB. 

speeldagenkalender-zuid-2022-2023 (knvb.nl) 

 

  

https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/26928/speeldagenkalender-zuid-2022-2023
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Huisregels  
 
SJO Linge Jeugd heeft onderstaande huisregels.  
 
Voor de spelers en de speelsters : 
  
• Tijdig afmelden indien je niet aanwezig kunt zijn bij een wedstrijd of training bij leider of  

trainer niet in de groepsapp 

• Voor de training of wedstrijd altijd op tijd aanwezig zijn  

• Bij uitwedstrijden verzamelen we bij Molenzicht – (locatie sportstraat Beesd)  

• Scheenbeschermers verplicht tijdens trainingen en wedstrijden  

• Sieraden zijn verboden tijdens trainingen en wedstrijden  

• Douchen na de wedstrijd/training, het dragen van badslippers is verplicht  

• Coach elkaar (positief) tijdens trainingen of wedstrijden  

• Voor de wedstrijd de tegenstander succes wensen (met de gehele groep)  

• Na de wedstrijd de scheidsrechter en tegenstander bedanken  

• Gezamenlijk opruimen materiaal na training en wedstrijd, ook de kleedkamer netjes achter  

laten  

• Respect voor de begeleiding, medespelers, tegenstanders, scheidsrechter, grensrechter,  
• materiaal , eigendommen SJO Lingejeugd en andere verenigingen    
 
Voor de ouders : 
 
Ouders worden zo veel mogelijk betrokken bij de vereniging en geven we de ruimte mee te denken 
over activiteiten. We gaan graag met ouders in gesprek over hun betrokkenheid tijdens 
bijeenkomsten hiervoor.  
 
•   Wees enthousiast, stimuleer je zoon of dochter en de medespelers/-speelsters op een  

  positieve manier. 

•   Verlies hierbij niet uit het oog dat het om een teamprestatie gaat! 

•   Houd rekening met de wedstrijd- en trainingsdagen bij het plannen van kinderfeestjes.  

               (het is en blijft een teamsport) 

•   Laat het coachen over aan de leider/ trainer  

•   Blijf altijd positief, juist bij verlies. Word niet boos; de volgende keer beter  

•   Neem in en buiten het veld (ook bij andere verenigingen) de normale fatsoensnormen in  

  acht. 

•   De scheidsrechter kan en mag ook fouten maken! Dit zijn ook vrijwilligers  

•   Zorg dat je kind op tijd aanwezig is  

•   Spreek anderen aan als deze zich niet aan de normale fatsoensnormen houden  

•   Geen ouders in de kleedkamer in de rust  

•   Geen ouders in de kleedkamer, vanaf 10 jaar en ouder, voor en na de wedstrijden  

•   Bij de meisjes geen jongens/ mannen in de kleedkamer tijdens het omkleden  

•   Ondersteun de leiders door het rijden naar uitwedstrijden en als grensrechter  

•   Bij uitwedstrijden verzamelen we op Molenzicht (locatie sportstraat Beesd)   
 
Algemene regels 
  
Bij de vereniging is roken enkel toegestaan op de daarvoor aangegeven plaatsen. Daarnaast geldt 
ook binnen vereniging een algeheel verbod op drank tot 18 jaar. 
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Voetbal.nl app  
 
Veel communicatie loopt via de app Voetbal.nl. Naast de informatie omtrent de gebeurtenissen 
binnen het team, gebruikt de vereniging deze app ook voor het delen van informatie en het inplannen 
van vrijwilligersuren. Het vriendelijke verzoek vanuit de vereniging is dan ook om deze app te 
downloaden om zo altijd op de hoogte te blijven!  
Voetbal.nl is hét platform voor amateur-voetballend Nederland. Dus voor spelers, scheidsrechters, 
trainers en leiders, maar natuurlijk ook voor ouders en andere supporters van het amateurvoetbal.  
 
Op een leuke manier je voetbalactiviteiten bijhouden:  
 
• Programma, standen en uitslagen van jouw teams  
• Persoonlijke- en teamstatistieken  
• Volg de teams en clubs van je vrienden en familie  
• Volg andere spelers en blijf op de hoogte van hun resultaten  
• Direct op de hoogte van afgelastingen  
• Video’s en foto's van jouw teams toevoegen en bekijken  
• Laat vooraf weten of je aanwezig bent bij de wedstrijd  
• Geef aan of je een auto voor de uitwedstrijd beschikbaar stelt  
 
Iedereen kan gebruik maken van de Voetbal.nl app, maak hiervoor een nieuw account aan binnen 
de app.  
Zorg dat je inlogt met het e-mailadres dat bekend is bij de club. 
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Diverse informatie  
 
Doelstelling SJO Lingejeugd  
 
Onze algemene doelstelling voor de jeugd zoals vastgelegd in het jeugdbeleidsplan is het maximale 
uit iedere speler te halen op voetbalgebied. We willen de spelers zo goed als mogelijk op hun eigen 
niveau laten voetballen, met en tegen gelijkwaardige spelers. Daarnaast willen we ook een vereniging 
zijn waar spelers, ouders en supporters met veel plezier naar toe komen! 
  
De kinderen moeten de mogelijkheden krijgen om hun eigen voetbaltop te halen. Bij SJO Lingejeugd 
vinden we het erg belangrijk de spelers positief te ondersteunen. Positief coachen zorgt ervoor dat 
trainers/leiders en spelers, los van het aantal overwinningen, er beter van worden en meer plezier 
beleven aan de uitoefening van de sport, ongeacht het resultaat.  
 
Fouten maken hoort erbij. Het is niet erg om fouten te maken, maar het moet gebruikt worden om 
spelers te verbeteren. Het coachen moet erop gericht zijn dat spelers niet bang zijn om fouten te 
maken (dus ook geen verwijten van teamgenoten).  
 

Vertrouwenspersoon  
 
Voor SJO Lingejeugd is het belangrijk dat wij instaan voor de veiligheid van onze leden. 
  
We willen graag dat iedereen met plezier kan voetballen en zich thuis kan voelen binnen onze 
vereniging.  
 
Binnen onze maatschappij is het helaas zo dat er toch gebeurtenissen plaatsvinden waarbij 
grensoverschrijdend gedrag voorkomt en vv Beesd wil graag proberen om daar hulp te bieden, als 
dat nodig is, om dit te voorkomen of te stoppen als dit plaats vindt binnen onze vereniging  
 
Bij de vertrouwens(contact)personen kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of 
waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, 
vrijwilligers en ouders. Daarbij; snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde 
gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo 
voorkomen wordt.  
 

Indeling teams  
 
De SJO Linge jeugdcommissie zorgt voor de indeling van de jeugdteams. De jeugdcommissie streeft 
ernaar om de indeling voor het nieuwe seizoen voor de zomerstop bekend te maken. In augustus 
volgt dan de definitieve indeling voor de periode tot aan de winterstop. Het kan zijn dat tijdens de 
winterstop aanpassingen gemaakt worden. Elk team heeft één of meerdere leiders en één of 
meerdere trainers. De jeugdcommissie draagt zorg voor het aanvragen van een V.O.G. van alle 
leiders en trainers. 
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Trainen  
 
Het streven is ieder team twee keer per week te laten trainen, afhankelijk van de beschikbaarheid van 
de trainers. De jongste teams trainen veelal één keer per week. Houd bij slecht weer de groepsapp in 
de gaten voor eventuele afgelastingen.  
De trainingsavonden en -tijden stellen we voor elk team aan het begin van het nieuwe seizoen vast. 
Verder spelen we regelmatig een oefenwedstrijd. 
  

Wedstrijden  
 
Aan het begin van het seizoen (begin september) spelen teams enkele bekerwedstrijden. Vanaf 
medio september tot half december (najaar competitie) en van eind januari tot half mei 
(voorjaarscompetitie) worden er vrijwel elke zaterdag competitiewedstrijden gespeeld. Tussen de 
najaar- en voorjaarscompetitie is er een winterstop. Over het algemeen zijn er dus geen 
competitiewedstrijden van half december tot eind januari. Houd de website goed in de gaten voor 
eventuele afgelastingen.  
 
Na afloop van de wedstrijd worden de tegenstander en de scheidsrechter bedankt. Daarna volg je je 
leider naar de kleedkamer. Na de wedstrijd dient er gedoucht te worden (denk aan badslippers, 
een handdoek en schone kleren). De leider bespreekt de wedstrijd vaak kort na.  
 
Elk team is verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van de eigen kleedkamer, zowel bij de 
thuiswedstrijden als bij de uitwedstrijden. Hoe je dit regelt, bespreekt de leider met je team.  
 

Wedstrijdprogramma  
 
Het wedstrijdprogramma staat op de websites van vv Beesd en Rvv Rhelico. Daarnaast ook op de 
Voetbal.nl app. Let op ! onder de naam SJO Linge Jeugd.  
  
De jeugd (pupillen en junioren) spelen op zaterdag. De senioren spelen ook op zaterdag, met 
uitzondering van een enkel senioren team. Bij uitwedstrijden vertrekken we gezamenlijk vanaf 
Molenzicht. Zorg dat je op tijd aanwezig bent.  
 
Oefenwedstrijden zullen altijd via het wedstrijdsecretariaat lopen. De afstemming binnen de 
vereniging en de weergave in de Voetbal.nl App worden hierdoor ook gewaarborgd.  
 

Afzeggen en afgelastingen  
 
Het kan natuurlijk voorkomen dat je een keer door omstandigheden niet kunt spelen of niet kunt 
komen trainen. Bij trainingen breng je de trainer op de hoogte van je afwezigheid: niet via de 
groepsapp, maar direct bij de trainer. Bij wedstrijden breng je de leider op de hoogte zodat, indien 
nodig, aanvulling vanuit andere teams kan worden geregeld.  
 
Door weersomstandigheden en eventuele slechte gesteldheid van de velden kan het gebeuren dat 
een wedstrijd of een training wordt afgelast. Dit communiceren trainers en leiders via de groepsapp 
van je team.  
 
Deze afgelastingen worden daarnaast ook kenbaar gemaakt via de Voetbal.nl App.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Informatie seizoen 2022-2023 SJO Lingejeugd 
   

Kleding en schoenen  
 
Het voetbaltenue voor de wedstrijden wordt verzorgd door de SJO Linge Jeugd. Dit kan voor dit 
seizoen zowel een vv Beesd tenue als een rvv Rhelico tenue betreffen. Het is niet toegestaan dit 
tenue tijdens de trainingen of buiten de wedstrijddagen te dragen. 
  
Om blessures te voorkomen is het dragen van scheenbeschermers bij trainingen en wedstrijden 
verplicht.  
 
Op het voetbalveld wordt altijd gevoetbald op voetbalschoenen. De SJO Lingejeugd heeft voor alle 
teams een tenue.  
 
Het kan zijn dat voor een tenue extra aanvullende sokken aangeschaft dienen te worden. 
 

Leeftijdscategorieën  
 
 
O8/O9 (7-8 jaar) 2 x 20 minuten + 2 x 2 min time out, rust 10 min.  
 
O10 (9 jaar) 2 x 25 minuten + 2 x 2 min time out, rust 10/15 min.  
 
O11/O12 (10-11 jaar) 2 x 30 minuten + 2 x 2 min time out, rust 10/15 min.  
 
O13 (12 jaar) 2 x 30 minuten  
 
O14/O15 (13-14 jaar) 2 x 35 minuten  
 
O16/O17 (15-16 jaar) 2 x 40 minuten  
 
O19 (17-18 jaar) 2 x 45 minuten  
 
Tijdens de rust (10-15 minuten) gaan de teams naar hun kleedkamer, krijgen de spelers wat te 
drinken en zal de leider nog wat aanwijzingen geven. Aan het einde van de wedstrijd volgen er voor 
de pupillen O8 t/m JO12 nog penalty’s, waarbij ieder kind één keer mag schieten. 
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Vrijwilligersbeleid  

 

vv Beesd heeft haar vrijwilligers hard nodig om voetbal voor de jeugd te organiseren, de bar 

draaiende te houden en activiteiten te organiseren. Hiervoor zijn diverse commissies binnen de 

vereniging actief en zij kunnen altijd versterking gebruiken. Op het inschrijfformulier kun jij (of je 

ouder) aangeven voor welke activiteiten de club een beroep op je kan doen.  

 

Onder het motto ‘voor en door leden’ draagt elk actief lid bij aan de club en aan zijn activiteiten door 

minimaal 12 uur per jaar aan vrijwilligersactiviteiten voor vv Beesd te vervullen. 

  

Doelgroep 

Vrijwilligerswerk wordt gedaan door leden vanaf 16 jaar. Is een lid jonger dan 16 jaar (jeugdlid), dan 

verzorgen  de ouder(s)/verzorger(s) de vrijwilligersuren. Bij meerdere jeugdleden per gezin, hoeft 

maar voor één jeugdlid vrijwilligerswerk te worden gedaan. Door het inzetten van vrijwilligers kunnen 

we de contributie betaalbaar houden. 

Niet voldoen van de vrijwilligersuren betekent een verplichte bijdrage van € 50,- per activiteit. Niet 

tijdig betalen van deze individueel verschuldigde boete leidt tot ontzegging van alle 

verenigingsactiviteiten. 

  

Vrijstelling 

 

Vrijstelling is mogelijk voor leden die door (aantoonbare) dringende redenen niet in staat zijn de 

bardiensten uit te voeren , bijvoorbeeld door : 

a           langdurige ziekte of buitenlandse stage. 

b.          aantoonbaar andere werkzaamheden voor de vereniging verrichten; 

c.          vooraf aangeven te kiezen voor afkoop. Zij krijgen voor dat jaar vrijstelling van  

             verenigingswerk.  

 

De afkoopsom komt ten gunste aan het inzetten van betaald personeel. 

  

Vrijwilligerscoördinator  

 

De vrijwilligerscoördinator is verantwoordelijk voor het inplannen van de bardiensten aan de hand van 

de voorkeursmomenten van de barvrijwilligers en KNVB-speelschema’s. De vrijwilligers ontvangen 

voor hun bardienst automatische reminders per mail, Whatsapp en Voetbal.nl app. De 

vrijwilligerscoördinator neemt geen wijzigingsverzoeken aan. 
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Barcoach 

De barcoach is verantwoordelijk voor de bardienst, controleert en begeleidt barvrijwilligers, zorgt voor 

toezicht in de kantine, handhaaft opening- en sluitingstijden, hygiëne achter de bar en in de keuken, 

houdt toezicht op alcoholgebruik en verstrekt updates op zondagmorgen aan het bestuur (i.v.m. 

handhaving). 

  

Registratie 

De persoonsgegevens, voorkeursmomenten en vrijstellingen van de barvrijwilligers worden 

bijgehouden in de ledenadministratie (Sportlink). Aanvullende software (Club.Mobiel) werkt 

ondersteunend en het nabellen van de barcoaches zorgt voor 99% opkomst van de barvrijwilligers. 

  

De barvrijwilligers wordt gevraagd gebruik te maken van de Voetbal.nl app voor inzicht in zijn/haar 

bardienst c.q. het ruilen van de bardienst. De barvrijwilligers zijn verantwoordelijk voor het tijdig 

doorgeven van wijzingen in de persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, 

telefoonnummer), de voorkeursmomenten en  

vrijstellingsgegevens aan de ledenadministratie (leden@vvbeesd.nl) 

  

Wil je aan andere activiteiten deelnemen zoals bv, Klussen, leider/trainer, scheidsrechter barcoach, 

commissie lid dan meld je je aan via  

Vrijwilliger@vvbeesd.nl. 

 
  

mailto:leden@vvbeesd.nl
mailto:Vrijwilliger@vvbeesd.nl
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Veel plezier bij de 

 SJO Lingejeugd 

In het nieuwe 

voetbalseizoen !! 
 


