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Beste lezer, 

 

 

Voor u ligt de informatiegids voor de jeugdafdeling van S.E.S. In deze gids 

proberen wij leiders, trainers, spelers en ouders wegwijs te maken in de gang 

van zaken bij S.E.S.  

 

Bij vragen of problemen kun je gerust contact opnemen met de jeugdcommissie.   

 

 

Jeugdcommissie S.E.S.  
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Informatie voor jeugdspelers en ouders  

 

 
Jeugdindeling 
De elftalindeling geschiedt door de Technische commissie in overleg met de jeugdcommissie, 

de trainers en de leiders van de diverse teams. De teams worden normaal gesproken ingedeeld 

op leeftijd met als peildatum 1 januari van het lopende seizoen. 

 

Vanaf het seizoen 2016-2017 wordt door de KNVB niet meer de termen A t/m F gebruikt als 

teamaanduidingen, maar in plaats daarvan wordt de leeftijd vermeldt. Bijvoorbeeld: de 'A1' is 

'JO19/JO18' (afhankelijk van de jaargang). Bij de teamindeling gebruikt S.E.S. de nieuwe 

termen.  Hieronder volgt een schema waarin de categorie met jaargang, het spelsysteem en de 

wedstrijdduur zijn weergeven. 

 

Teams  Geboortejaar  Spelsysteem   Wedstrijdduur 

JO19/MO19  2001  11 vs. 11 heel veld  2 x 45 minuten 

JO18   2002  11 vs. 11 heel veld   2 x 45 minuten 

JO17/MO17 2003  11 vs. 11 heel veld  2 x 40 minuten 

JO16   2004  11 vs. 11 heel veld  2 x 40 minuten 

JO15/MO15  2005  11 vs. 11 heel veld   2 x 35 minuten 

JO14  2006  11 vs. 11 heel veld   2 x 35 minuten 

JO13/MO13 2007  11 vs. 11 heel veld  2 x 30 minuten 

JO12  2008  8 vs. 8 verkleind half veld 2 x 30 minuten 

JO11   2009  8 vs. 8 verkleind half veld  2 x 30 minuten 

JO10   2010  6 vs. 6 verkleind kwart veld 2 x 25 minuten 

JO9  2011  6 vs. 6 verkleind kwart veld 2 x 20 minuten 

JO8  2012  6 vs. 6 verkleind kwart veld 2 x 20 minuten 

JO7  2013  4 vs. 4 verkleind kwart veld 2 x 15 minuten 

JO6  2014  4 vs. 4 verkleind kwart veld  2 x 15 minuten  

 

❖ Vanaf de E wordt er onderscheidt gemaakt in jongens- en meisjesteams. 

❖ Vanaf het seizoen 2016-2017 is de Onder 8,9 en 10 verplicht om volgens de Fair play 

regels te spelen die zijn opgesteld door de KNVB. Dit houdt in dat er op een veld 

wordt gespeeld dat kleiner is dan een kwart veld (42,5m x 30m), er 6 tegen 6 wordt 

gespeeld en er geen scheidsrechter is om de wedstrijd te begeleiden, slechts een 

spelbegeleider. De KNVB publiceert bij de JO10, JO9 en JO8 geen ranglijsten. Voor 

meer informatie kun je contact met de leider en/of jeugdcommissie opnemen.  

❖ Vanaf seizoen 2016-2017 worden de nieuwe wedstrijdvormen voor 8 tegen 8 (JO12 en 

JO11) gehanteerd. Bij deze wedstrijdvormen zijn de teams en het veld verkleind ten 

opzichte van voorgaande jaren (64m x 42,5m).  

Voor meer informatie over het pupillenvoetbal kun je kijken op www.knvb.nl/pupillenvoetbal  

 

Bij de indeling vanaf de F/Onder 9 (mits er meerdere elftallen zijn in die leeftijdscategorie) 

wordt mede gekeken naar de voetbaltechnische kant. Dit doen we omdat de KNVB een eerste 

team (bijvoorbeeld de F1/JO9-1) indeelt in een eerste en hogere klasse dan een 2de of 3de F 

team. Tevens kan er afgeweken worden van de indeling op leeftijd omdat getalsmatig een 

team aangevuld moet worden of omdat een speler extra kwaliteiten heeft of juist achterblijft 

op zijn leeftijdgenoten. Om deze redenen kan het voorkomen dat een speler in een hoger of 

lager team wordt ingedeeld.  

http://www.knvb.nl/pupillenvoetbal
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Of de desbetreffende speler hoger wordt ingedeeld wordt meestal beslist door de technische 

commissie in overleg met de jeugdcommissie, de trainers, leiders en ouders.  

Wordt een speler lager ingedeeld zal dit altijd in overleg gaan met de ouders en eventueel de 

speler zelf. Ouders of spelers kunnen zelf ook aangeven als zogenoemde dispensatie beter zou 

zijn voor de speler. De technische commissie en de jeugdcommissie zullen dan naar 

mogelijkheden kijken om dit te realiseren. 

 

Voor S.E.S. is het belangrijk dat de spelers plezier hebben in het voetbal. Daarom proberen 

we zoveel mogelijk oplossingen te zoeken om iedereen tevreden te houden. Dit zal helaas niet 

altijd gaan omdat we maar beperkte mogelijkheden hebben qua teams en spelers. 

 

Het voetbalseizoen duurt ongeveer van half augustus t/m mei (inclusief bekerwedstrijden). 

Het seizoen wordt ingedeeld in een najaarscompetitie en een voorjaarscompetitie. Hiertussen 

vindt de winterstop plaats. Dit betekent dat het voetbal in de wintermaanden stil zal worden 

gelegd. Voor sommige teams, de E, F en mini-F (JO6 t/m JO11), zullen er wedstrijden in de 

zaal worden georganiseerd. Dit wordt georganiseerd door Wiljan de Klein (06-57779978 of 

wiljan1001@hotmail.com). Je kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met de leider en/of 

trainer. 

 

De nieuwe indeling wordt voor het begin van het volgende seizoen bekend gemaakt (meestal 

rond halverwege mei). 

Tijdens en aan het eind van het seizoen worden nog extra activiteiten georganiseerd zoals een 

sportdag, voetbaltoernooien, F-jes kamp en een meidendag (om de 2 jaar georganiseerd).  

Houdt voor de datums van de activiteiten de website van SES in de gaten.   

 

 

Ledenadministratie 
Een nieuw lid wordt door de secretaris van het hoofdbestuur ingeschreven bij S.E.S. Het 

lidmaatschap kunt u schriftelijk of per email opzeggen. Dit moet voor 1 juni gebeuren bij een 

nieuw voetbalseizoen en voor 1 december bij een 2de competitiehelft (na de winterstop). De 

aanmeldingsbrief kunt u vinden op de site van S.E.S. (www.seslangenboom.nl)  

Informatie betreffende de aanmelding/inschrijving en lidmaatschap kunt u terecht bij: 

 

Nort van Schaijk 

Dorpsstraat 36 

5453 JV Langenboom 

06-40598363 

nortvanschayik@hotmail.com of 

secretaris@seslangenboom.nl   

 

Wanneer er een adreswijziging heeft plaatsgevonden dient u dit door te geven aan Nort van 

Schaijk (zie gegevens hierboven). 

Het afmelden van een lid gaat tevens via een formulier op de site (www.seslangenboom.nl) of 

door dit door te geven aan Nort van Schaijk. 

Afmeldingen dienen te geschieden vóór 1 mei voor de 1ste seizoenshelft respectievelijk vóór 1 

januari voor de 2de seizoenshelft. Mocht de afmelding te laat worden doorgegeven, zal er voor 

een half jaar contributie gerekend worden. De club maakt namelijk kosten voor de registratie 

bij de KNVB die gedekt moeten worden.  

 

 

mailto:wiljan1001@hotmail.com
mailto:nortvanschayik@hotmail.com
mailto:secretaris@seslangenboom.nl
http://www.seslangenboom.nl/
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Spelerspasje 
Vanaf seizoen 2017-2018 hanteert de KNVB digitale spelerspasjes. Deze worden beheert 

door een daarvoor bestemde app die toegankelijk is voor de leiders en scheidsrechters. 

Eens in de zoveel tijd dient een nieuwe pasfoto te worden aangeleverd. Hiervan wordt de 

speler of ouder op de hoogte gebracht.  

 

 

Spelregelbewijs 
Vanaf de 17 jaar is het vereist dat elk lid een spelregelbewijs moet behalen om te kunnen 

deelnemen aan wedstrijden. Is deze niet of niet op tijd gehaald dan is de speler uitgesloten van 

wedstrijden. De leider/trainer geeft aan wanneer het bewijs moet worden gehaald. Als er nog 

vragen zijn omtrent het spelregelbewijs kun je contact opnemen met Stefan Kolenbrander (zie 

contactgegevens).   

 

 

Scheidsrechterscursus 
Alle A (Jo19) en enkele B (Jo18/17) spelers (afhankelijk van het geboortejaar) dienen in het 

bezit te zijn van een scheidsrechtersdiploma. De cursus zal worden geregeld door de 

jeugdcommissie en vindt 1 keer per jaar plaats op het sportpark. In 2 cursusavonden zal een 

professionele scheidsrechter informatie geven waarna de cursisten een kleine praktijk test 

moeten afleggen. 

Met dit diploma kun ben je bevoegd om de F en E pupillen te fluiten. Elke A of B speler met 

een diploma wordt dan ook 1 of 2 keer per seizoen ingedeeld om te fluiten. Dit schema zal 

worden doorgestuurd en is per week terug te vinden op de site van S.E.S.  

Of je in aanmerking komt voor de cursus zal door de leider/trainer worden bekendgemaakt. 

 

 

Contributie 
De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijdscategorie. Deze zal bij voorkeur 

d.m.v. een machtiging in 2 keer per jaar worden geïnd. Als er d.m.v. een nota wordt betaalt 

i.p.v. een machtiging zullen €5,- administratiekosten in rekening worden gebracht. Hieronder 

volgt een schema van de hoogte van de contributie per leeftijdscategorie. Voor de actuele 

bedragen kun je kijken op onze website.  

 

Leeftijdscategorie   Bedrag  seizoen 2016-2017    

Senioren Vanaf 20 jaar  € 131,90 per jaar 

Junioren 18 en 19 jaar  € 107,30 per jaar 

Junioren 16 en 17 jaar  € 82,60 per jaar 

Junioren 14 en 15 jaar  € 70,40 per jaar 

Junioren 12 en 13 jaar  € 64,10 per jaar 

Pupillen t/m 11 jaar   € 60,00 per jaar  

 

 

Wedstrijdinformatie 
Het spreekt voor zich, dat bij wedstrijden uniforme kleding wordt gedragen. Dit bestaat uit 

een geel shirt, zwarte broek en zwarte kousen met gele strepen. De shirts (en vanaf de JO13 

ook de broekjes) zijn eigendom van de vereniging en worden bij de wedstrijden uitgereikt en 

weer ingenomen door de leiders. Het wassen van deze shirts wordt per team geregeld en zal 

vanaf seizoen 2016-2017 onderling tussen ouders en leiders geregeld worden. Dit betekent dat 
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de leiders en ouders zelf invulling geven aan de wasbeurten. Indien één ouder of één leider de 

wasbeurten voor zijn rekening neemt zullen hiervoor kosten in rekening worden gebracht die 

apart van de contributie dienen te worden betaald. Hieronder volgt een schema met 

richtlijnen voor de hoogte van het wasgeld per team indien één persoon de kleding wast. 

 

JO17 t/m JO19 € 20,- p.p. per seizoen 

JO15 junioren  € 15,- p.p. per seizoen 

JO13 junioren  € 10,- p.p. per seizoen 

JO6 t/m JO12   € 5,- p.p. per seizoen 

 

 

Voor de overige kleding moet men zelf zorgen: 

 - zwarte kousen met gele strepen; 

 - voetbalbroekje; 

 - scheenbeschermers; 

 - trainingspak; 

 - eventueel keeperhandschoenen (elk team krijgt eenmaal per jaar keeperhandschoenen 

  van de vereniging).  

Vanaf het seizoen 2019-2020 is S.E.S. de samenwerking aangegaan met Van Neerven uit 

Boxmeer met betrekking tot onze clubkleding. Anders dan voorgaande jaren zal de sportzaak 

niet langskomen om zijn kledinglijn te presenteren. Het is mogelijk om de kleding te kopen in 

de winkel of te bestellen via de webshop. De webshop is te bereiken via de site van S.E.S. 

(www.seslangenboom.nl). Leden van S.E.S. krijgen 20% korting op de bestelling voor de 

kleding van S.E.S. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Piet van Berlicum. 

 

Algemene dingen die in acht moeten worden genomen: 

 - geen sieraden dragen tijdens de wedstrijd (zijn ze moeilijk of niet af te doen, zorg 

  dan dat ze geen gevaar kunnen vormen); 

 - draag bij voorkeur een sportbril indien de speler brildragend is; 

 - wanneer je last heb van afzakkende sokken, gebruik dan klittenband;  

 - scheenbeschermers zijn verplicht; 

 - draag een trainingspak bij koud weer; 

 - zet bij voorkeur de naam van de speler in de kledij om verwarring te voorkomen; 

 

Algemene regels bij thuiswedstrijden:  

 - de leider bepaalt hoe laat de speler aanwezig dient te zijn in het kleedlokaal. Dit zal 

  door de leider worden aangegeven en is terug te vinden op seslangenboom.nl;  

 - de speler en ouders dienen ervoor te zorgen dat de speler over zijn kleding beschikt 

  die nodig zijn voor een wedstrijd. Het is daarom het makkelijkst om al zoveel 

  mogelijk aan te trekken zodat de kans op vergeten kleiner wordt; 

Algemene regels bij uitwedstrijden: 

 - de leider bepaalt hoe laat de speler aanwezig dient te zijn op de parkeerplaats van het 

  voetbalveld. Dit zal door de leider worden aangegeven en is terug te vinden op 

  seslangenboom.nl;  

- het is niet toegestaan om je voetbalschoenen bij aankomst al aan te hebben bij een 

uitwedstrijd. Dit wegens de vieze voetbalschoenen in de auto's; 

 - de speler en ouders dienen ervoor te zorgen dat de speler over zijn kleding beschikt 

  die nodig zijn voor een wedstrijd. Het is daarom het makkelijkst om al zoveel 

  mogelijk aan te trekken zodat de kans op vergeten kleiner wordt; 

http://www.seslangenboom.nl/
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- de ouders/verzorgers worden enkele keren per seizoen ingedeeld voor een rijbeurt. 

Deze rijbeurten worden door de leiders zelf ingedeeld al dan niet in overleg 

met de ouder/verzorger. De rijbeurten worden voorafgaand aan het seizoen 

bekend gemaakt en zullen ook per week op de site van SES terug te vinden 

zijn. Mocht de rijbeurtouder/verzorger verhinderd zijn, zorgt hijzelf tijdig en op 

eigen initiatief dat er geruild wordt met een ander. Bovendien is de ouder 

verantwoordelijk voor de veiligheid van de spelers die met hem of haar 

meerijden;  

 

Gelieve tijdig af te melden voor wedstrijden en trainingen zodat de leider niet op het laatste 

moment spelers moet gaan regelen voor de wedstrijd of zijn training moet omgooien. Elke 

leider/trainer hanteert hierbij eigen regels die te zijner tijd aan de ouders/verzorgers en/of 

spelers bekend worden gemaakt.   

 

De trainingen worden buiten gegeven en enkele keren wordt de zaal beschikbaar gesteld. De 

trainer beslist wanneer een training niet doorgaat en of er wordt getraind in vakanties.  

Bij het behalen van een kampioenschap of unieke prestatie wordt een receptie aangeboden 

door de jeugdcommissie van S.E.S. Deze zullen plaatsvinden aan het eind van de najaar- en 

voorjaarscompetitie.  

 

De meeste informatie is terug te vinden op www.seslangenboom.nl. Verder is er de 

mogelijkheid om de publicatiekast (bij de ingang van de kleedlokalen en het sportpark) en het 

clubblad 'De aftrap' te raadplegen.  

Eventuele gevonden kledingstukken zullen worden bewaard in de materialenberging en op de 

jaarlijkse jeugdkampioenendag worden uitgestald. Uiteraard kan ook tussentijds bij de leiders 

geïnformeerd worden of kwijtgeraakte spullen inmiddels gevonden zijn. 

Wanneer je iets gevonden hebt dient dit te worden aangegeven bij de leider of trainer. Voor 

eventuele vondsten of verloren spullen kun je ook contact opnemen met Piet van Berlicum 

(zie contactgegevens). 

 

Het is vanzelfsprekend dat we zuinig moeten zijn op de accommodatie en de materialen die de 

club ter beschikking stelt. Er wordt van spelers en bezoekers verwacht dat het sportpark 

schoon wordt gehouden.  

Tevens is door S.E.S. een convenant ondertekend waarin wij beloven op een sportieve manier 

met elkaar om te gaan en veel waarde te hechten aan normen en waarden binnen het voetbal. 

Dit geldt voor spelers, ouders en ander publiek langs de lijn. Van het publiek wordt verwacht 

dat ze zich sportief opstellen naar de spelers, leiders, scheids- en grensrechters, vrijwilligers 

en de tegenstander: 

 - het stimuleert de speler als de ouder vaak aanwezig is bij de wedstrijden; 

 - het coachen/wisselbeleid en dergelijke wordt overgelaten aan de trainer/leider; 

 - probeer andere emoties die privé spelen thuis te laten; 

 - de scheidsrechter is een vrijwilliger die zijn best doet waardoor er wordt verwacht 

  dat het publiek zich niet bemoeit met zijn beslissingen; 

 - wanneer de speler talent heeft wordt dat opgemerkt, ouders zijn niet de persoon die 

  dat moet opmerken;  

Daarnaast hanteert SES een gedragscode waarin gedragsregels zijn opgesteld voor 

verschillende personen die direct en indirect verbonden zijn aan de vereniging. 

 

De KNVB biedt de mogelijkheid om je bezig te houden met de pupillenmodule zodat er nog 

meer informatie wordt verkregen voor de speler en de ouder 
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(http://home.tiscali.nl/eijlders01/trainingstipsstratpagina.html of raadpleeg de 

jeugdcommissie). 

 

 

 

Als er nog vragen of problemen zijn, neem dan contact op met de trainer, leider of de 

jeugdcommissie.  

 

Wij wensen ieder lid veel voetbalplezier toe! 
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Informatie voor leiders 

 

 
Spelmateriaal 
Elk team krijgt 1 wedstrijdbal en 2 inspeelballen beschikbaar gesteld bij een wedstrijd. Het 

team is zelf verantwoordelijk voor het gebruik hiervan.  

De club stelt wedstrijdshirts beschikbaar dat soms aangevuld wordt met broekjes en/of 

sokken.  

De coördinator voor de betreffende spullen is Piet van Berlicum. Hiermee kan contact worden 

opgenomen als er problemen worden ondervonden (zie contactgegevens).  

 

De sleutels voor de kleedlokalen zijn zaterdagmorgen af te halen bij het wedstrijdsecretariaat. 

 

 

Wedstrijdzaken-app 
Voor het beheer van de (digitale) spelerspasjes en wedstrijden heeft de KNVB een speciale 

app gemaakt. In deze app kun je als leider aangeven wie meedoet, de aanvoerder is, 

informatie over wedstrijden zien en de uitslag doorgeven, ook wel het (mobiel) digitaal 

wedstrijdformulier genoemd.  

De KNVB heeft deze link ter beschikking gesteld waar je alle informatie over de app kunt 

terug vinden.  
https://www.knvb.nl/assist/assist-scheidsrechters/wedstrijdinformatie/wedstrijdzaken-app  

 

 

Gedragsregels  
Zowel de trainers als de leiders zijn verantwoordelijk voor goed gedrag onder de jeugdleden. 

Daarom dienen er afspraken te worden gemaakt over wie de kleedlokalen schoonmaakt 

(zowel na de training als na de wedstrijd). Bijvoorbeeld: de laatste 2 die het lokaal verlaten 

maken het kleedlokaal schoon. 

De trainers en leiders zien erop dat er onder de jeugdleden geen ordinair taalgebruik 

plaatsvindt en dit zeker niet stimuleren. Daarnaast dient er goed te worden omgegaan met de 

accommodatie in het algemeen. Trainers en leiders dragen er zorg voor dat het sportpark 

schoon en heel blijft. Maak dit de jeugdspelers duidelijk en spreek ze er op aan bij foutief 

gedrag.  

Zorg dat er respect wordt getoond richting medespelers, andere jeugdspelers en 

scheidsrechters. Er wordt verwacht van de leiders en trainers dat dit wederzijdse respect wordt 

gestimuleerd.  

 

Daarnaast hanteert SES een gedragscode waarin gedragsregels zijn opgesteld voor 

verschillende personen die direct en indirect verbonden zijn aan de vereniging. Deze 

gedragscode is terug te vinden op de website van S.E.S. (www.seslangenboom.nl). 

In het verlengde van de gedragsregels hanteert S.E.S. vanaf seizoen 2019-2020 het beleid dat 

elke (nieuwe) jeugdtrainer en –leider in het bezit is van een VOG. De jeugdcommissie brengt 

de (nieuwe) leiders en trainers op de hoogte en begeleid ze met de aanvraag van de verklaring. 

Uiteindelijk dient de trainer of leider het formulier zelf in te vullen wegens persoonlijke 

gegevens. Aan de aanvraag zijn kosten verbonden, deze komen voor rekening van de 

gemeente.  

Mocht een trainer of leider weigeren deze aan te vragen of geen verklaring krijgen, dan zal de 

jeugdcommissie passend optreden.  

https://www.knvb.nl/assist/assist-scheidsrechters/wedstrijdinformatie/wedstrijdzaken-app
http://www.seslangenboom.nl/
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Scheidsrechters (thuiswedstrijden) 
De scheidsrechters worden voor aanvang van de wedstrijd netjes door de leiders ontvangen en 

ook bedankt na afloop van de wedstrijd. Stimuleer de spelers ook tot het bedanken van de 

scheidsrechter (zonder hen kunnen zij ook niet voetballen). 

Scheidsrechters worden geregeld door de jeugdcommissie. Bij de E en F pupillen zullen de 

wedstrijden gefloten worden door A en B junioren. In kleedlokaal 10 (in het 

kleedlokalencomplex de trap op naar links) ligt een tasje voor deze scheidsrechters waarin de 

benodigde spullen liggen.  

Bij oefen- of bekerwedstrijden moeten de leiders zelf voor een scheidsrechter zorgen.  

Indien een scheidsrechter is ingepland voor de zaterdag maar de wedstrijd wordt afgelast, dan 

wordt hij automatisch ingepland bij de inhaalwedstrijd, mits deze ook op een zaterdag wordt 

gespeeld. Indien de afgelaste wedstrijd doordeweeks wordt ingehaald, dient de leider zelf 

voor een scheidsrechter te zorgen.  

 

 

Wedstrijdinformatie 

Het wedstrijdprogramma is per team te vinden op de S.E.S. site (www.seslangenboom.nl) en 

www.voetbal.nl. Afgelastingen worden eveneens gepubliceerd op de site van S.E.S. (niet op 

voetbal.nl). Houdt daarom altijd de site goed in de gaten bij twijfelgevallen. Wanneer het 

consul van de vereniging beslist dat de wedstrijden zullen worden afgelast, zullen leiders zo 

snel mogelijk worden ingelicht.  

Ook de uitslagen en standen zijn terug te vinden op beide sites. 

Wanneer een wedstrijd niet door kan gaan wegens te weinig spelers of vakantie, dient de 

leider zelf contact op te nemen met het wedstrijdsecretariaat (Stefan Kolenbrander, zie 

contactgegevens). 

Mocht je een oefenwedstrijd willen inplannen dien je daarvoor zelf contact te zoeken met de 

leider(s) van de desbetreffende tegenstander, laat dit altijd weten aan de wedstrijdsecretaris, 

Stefan Kolenbrander. 

Visa versa zal Stefan de contactgegevens van de leider(s) van de tegenstander doorsturen 

indien zij een oefenwedstrijd tegen jullie team wensen te spelen.  

Let op! Vanaf seizoen 2017-2018 dienen de leiders zelf een rijbeurtenlijst/schema te maken. 

Dit gebeurt niet meer door het wedstrijdsecretariaat.   

 

 

Thuiswedstrijden 
 - Spreek duidelijk af met de spelers welke tijd wordt aangehouden om te verzamelen; 

 - De leider is verantwoordelijk voor het digitale wedstrijdformulier; 

- De leider ontvangt de tegenstander en biedt de andere leider(s) koffiebonnen aan. De 

bonnen zijn te verkrijgen bij de kantine; 

  - Voor de sleutel van het kleedlokaal wordt €10,- borg gevraagd;  

 - Zowel voor als na de wedstrijd dient het wedstrijdformulier te worden ingevuld naar 

  waarheid;  

 - In de rust zorgt het thuisteam dat er limonade (JO6 t/m JO11) of thee bij de  

  tegenstander terechtkomt; 

- De leiders en spelers controleren na de wedstrijd en het vertrek van de tegenstander 

de kleedlokalen. Hiervoor kan een eigen beleid worden gemaakt  door de 

leider; 
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 - Indien nodig kunnen reserveshirts worden gebruikt. Dit gebeurt alleen wanneer de 

  tegenstander (deels) overeenkomende tenues dragen. De beslissing van de 

  scheidsrechter of er met reserveshirts moet worden gespeeld is doorslaggevend. 

  Bij de JO6 t/m JO11 kunnen hesjes worden gebruikt; 

- De uitslag en doelpuntenmakers dienen per email door te worden gegeven aan het 

  wedstrijdsecretariaat (zie contactgegevens).  

- Indien de tegenstander met een vergelijkbaar tenue speelt als je eigen team waardoor 

verwarring kan ontstaan bij de scheidsrechter (vooral met betrekking tot kleur) 

is daarvoor een speciale tas met reserveshirts. De shirts liggen aan het eind van 

de gang op de 1ste verdieping (trap bij het kleedlokalencomplex, linksaf slaan 

en dan de laatste deur aan de linkerkant). Deze deur zit op slot en de sleutel 

dient gevraagd te worden aan het kantinepersoneel. In de kast hangt een 

‘leenlijst’. Vul de benodigde gegevens in zodat alles goed geregeld blijft.    

 

 

Uitwedstrijden 
 - Spreek duidelijk af met de spelers welke tijd wordt aangehouden om te verzamelen; 

 - De leider is verantwoordelijk voor het digitale wedstrijdformulier; 

 - Meld je aan bij het secretariaat of de leider van de thuisclub; 

 - Zowel voor als na de wedstrijd dient het wedstrijdformulier te worden ingevuld naar 

  waarheid.; 

- De uitslag en doelpuntenmakers dienen per email door te worden gegeven aan 

wedstrijdsecretariaat (zie contactgegevens). Dit hoeft pas aan het begin van de 

winterstop en aan het eind van het voorjaarsseizoen. 

Let op! Vanaf seizoen 2017-2018 dienen de leiders zelf een rijbeurtenlijst/schema te maken. 

Dit gebeurt niet meer door het wedstrijdsecretariaat.   

 

 

 

Veel succes!  
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Informatie voor trainers 

 

 

Gedragsregels  
Zowel de trainers als de leiders zijn verantwoordelijk voor goed gedrag onder de jeugdleden. 

Daarom dienen er afspraken te worden gemaakt over wie de kleedlokalen schoonmaakt 

(zowel na de training als na de wedstrijd). Bijvoorbeeld: de laatste 2 die het lokaal verlaten 

maken het kleedlokaal schoon. 

De trainers en leiders zien erop dat er onder de jeugdleden geen ordinair taalgebruik 

plaatsvindt en dit zeker niet stimuleren. Daarnaast dient er goed te worden omgegaan met de 

accommodatie in het algemeen. Trainers en leiders dragen er zorg voor dat het sportpark 

schoon en heel blijft. Maak dit de jeugdspelers duidelijk en spreek ze er op aan bij foutief 

gedrag.  

Zorg dat er respect wordt getoond richting medespelers, andere jeugdspelers en 

scheidsrechters. Er wordt verwacht van de leiders en trainers dat dit wederzijdse respect wordt 

gestimuleerd.   

Daarnaast hanteert SES een gedragscode waarin gedragsregels zijn opgesteld voor 

verschillende personen die direct en indirect verbonden zijn aan de vereniging. Deze 

gedragscode is terug te vinden op de website van S.E.S. (www.seslangenboom.nl).  

In het verlengde van de gedragsregels hanteert S.E.S. vanaf seizoen 2019-2020 het beleid dat 

elke (nieuwe) jeugdtrainer en –leider in het bezit is van een VOG. De jeugdcommissie brengt 

de (nieuwe) leiders en trainers op de hoogte en begeleid ze met de aanvraag van de verklaring. 

Uiteindelijk dient de trainer of leider het formulier zelf in te vullen wegens persoonlijke 

gegevens. Aan de aanvraag zijn kosten verbonden, deze komen voor rekening van de 

gemeente.  

Mocht een trainer of leider weigeren deze aan te vragen of geen verklaring krijgen, dan zal de 

jeugdcommissie passend optreden.     

 

 

Spelmaterialen 
Elk team kan gebruik maken van de materialen die te vinden zijn in het ballenhok. Met een 

daartoe bestemde sleutel kun je ballen, hesjes en pionnen gebruiken. Zorg dat deze in de juiste 

aantallen terugkomen. Maak de spelers medeverantwoordelijk voor de spullen maar 

uiteindelijk blijft de trainer de eindverantwoordelijke.  

 

Neem contact op met Piet van Berlicum bij vragen of problemen (zie contactgegevens). 

 

 

Taken 
Als trainer heb je een zekere verantwoordelijkheid over je team. Er moet dan ook voor 

gezorgd worden dat alles veilig en netjes verloopt.  

Maak duidelijke afspraken over de aanwezigheid en afmeldingen. Wanneer je een training 

niet door laat gaan, geef dat dan tijdig door aan de spelers of ouders.  

De jeugdspelers komen om te voetballen en plezier te maken maar veiligheid gaat boven alles. 

Grijp in bij situaties die je niet veilig acht en maak het voor de voetballers het zo aangenaam 

mogelijk. 

De training mag helemaal naar eigen idee worden ingevuld maar houdt rekening met de 

fysieke mogelijkheden en het plezier van de spelers.  

Communiceer goed en zo veel mogelijk met de leider(s) om op elkaar af te kunnen stemmen. 

http://www.seslangenboom.nl/
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Trainingstijden en veldverdeling 

Aan het begin van het seizoen wordt in overleg afgesproken welke trainingstijden worden 

aangehouden. Er wordt rekening gehouden met de leeftijd en eventuele andere activiteiten. 

Doorgaans wordt er 2x in de week getraind. Doorgaans worden de trainingsdagen maandag in 

combinatie met woensdag en dinsdag in combinatie met donderdag aangehouden.  

De indeling van de trainingsvelden wordt geregeld door de technische commissie. De 

verdeling is terug te vinden in het informatiekastje bij de kleedkamers. 

 

 

Veel succes!  
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Contactgegevens 

 

 
Jeugdcommissie  

 

Voorzitter:      Secretaris:     

Herman Wijdeven     Marga Nooijen    

Dorpsstraat 75a     Berkenlaan 23     

5453 JT Langenboom     5453 KD Langenboom   

06-10800378      06-13841413 

hhawijdeven@gmail.com    markenmarganooijen@hotmail.com 

 

Wedstrijdsecretaris     Commissielid 

Stefan Kolenbrander     Marco de Klijn 

Buizerdstraat 8     Kiezellei 4 

5451 XX Mill      5453 LX Langenboom 

06-13177625      0486-432767 

sesjeugdwedstrijdsecretariaat@hotmail.com  familiedeklijn@home.nl 

 

Commissielid      Commissielid 

Sanne Dortmans     Chiel Hendriks 

Leeuwerikstraat 19     Zuid-Carolinaweg 24 

5451 VC Mill      5453 JH Langenboom 

06-23673646      06-31519427 

sanne7dortmans@hotmail.com   chielhendriks11@gmail.com 

 

 

Technische commissie-jeugd 

 

Frank Burgers (Jo19 – Jo17)  06-51800745  burg2595@planet.nl 

Wiljan de Klein (Jo15 - Jo6)  06-57779978  wiljan1001@hotmail.com 

Marc Kuijpers (Meisjes jeugd) 06-51602221  marc.kuijpers@hotmail.com 

 

 

Spelmateriaal en gevonden voorwerpen coördinator 

 

Piet van Berlicum    06-49463897 

 

 

Contactgegevens van andere personen die werkzaamheden verrichten binnen de vereniging 

zijn terug te vinden in de gele informatiegids.  

 

  

 

 

     


