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Inleiding 
 
Namens RODA ‘23 heten we je van harte welkom bij onze voetbalvereniging. Middels deze brochure willen 
wij je informeren over allerhande zaken, welke voor jou als ouder/verzorger van belang is tijdens de 
periode dat jouw kind(eren) als lid bij RODA ‘23 actief is/zijn.  
 
Wij raden je dan ook aan om deze brochure aandachtig door te lezen, zodat je op de hoogte bent van alle 
afspraken die binnen RODA ‘23 gelden. Te denken valt hierbij aan: “Wat wordt er van jou als 
ouder/verzorger verwacht”? “Wat kun jij van RODA ‘23 verwachten?” En misschien wel het belangrijkste; 
“Hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat de kinderen bij RODA ‘23 met veel plezier blijven voetballen? 
 

1. RODA ‘23 als vereniging 
Naast het bestuur van RODA ‘23, zijn er een aantal andere belangrijke afdelingen met ieder zo zijn eigen 
taken. Binnenkort zal dit als organigram en “smoelenboek” op de website van RODA ‘23 te zien zijn.  
 
1.1 De Jeugd Commissie 
De Jeugd Commissie (JC) wordt geleid door een bestuurslid van het bestuur, nu te noemen “Bestuurslid 
Jeugd Zaken”. Deze heeft de taak om structuur binnen de jeugd van RODA ‘23 aan te brengen. In de Jeugd 
Commissie zitten tevens de coördinatoren van de verschillende leeftijdscategorieën, het 
wedstrijdsecretariaat en de secretaris, welke samen de beleidsregels van de club zoveel mogelijk binnen de 
totale jeugd uitdragen. Daarnaast worden hier veelal ideeën aangedragen en besproken, zodat deze 
eventueel ter goedkeuring aan het bestuur kunnen worden voorgelegd . Ook heeft de Jeugd Commissie 
een belangrijke rol en verantwoordelijkheid om vragen c.q. problemen welke ontstaan tussen leden, 
trainers en coaches bespreekbaar te maken. De Jeugd Commissie is dus verantwoordelijk voor alle 
jeugdteams binnen RODA ‘23. 
 
1.2 Coördinatoren 
RODA ‘23 heeft een aantal jeugdcoördinatoren (coördinatoren) aangesteld voor de verschillende 
leeftijdscategorieën. Sinds seizoen 2016/2017 zijn namelijk de jarenlange A, B, C, D, E en F-klassen 
vervangen door leeftijdscategorieën. Hiermee wil de KNVB nog beter op de wensen van de kinderen 
aansluiten en spelen de kinderen van gelijke leeftijd tegen elkaar.  
 
De coördinatoren begeleiden de verzoeken/vragen van de ouder(s)/verzorger(s) enerzijds en de 
leiders/coaches/trainers en jeugdzaken anderzijds. Met andere woorden; mocht er zich onverhoopt een 
vraag/probleem voordoen waar jij als ouder/verzorger geen raad mee weet dan kun je dat aan de 
coördinator kenbaar maken, waarna zij hiermee aan de slag gaan. Op de achterzijde van deze brochure 
vind je alle contactgegevens van de coördinatoren van de verschillende leeftijdscategorieën.  
 
Daarnaast zullen de coördinatoren een aantal keer per seizoen informatieavonden organiseren voor zowel 
de leiders/coaches/trainers, alsmede voor de spelers/ouders/verzorgers om hen te informeren over alle 
belangrijke zaken binnen RODA ‘23. 
  
1.3 Technische Commissie 
Naast de JC is er ook een  Technische Commissie (TC). De TC wordt geleid door een bestuurslid van het 
algemene bestuur. In de TC zitten tevens het Hoofd Jeugd Opleiding met een drietal Technische Jeugd 
Coördinatoren, met ieder een specifieke taak (Bovenbouw, Onderbouw en Meiden). Daarnaast heeft in de 
TC  zitting het Hoofd Interne Scouting alsmede de verantwoordelijke persoon voor de aanvraag van 
materialen (waarover later meer in deze brochure).  
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De TC is eindverantwoordelijk voor het voetbaltechnische beleid binnen de club. Zij heeft daartoe een  
jeugdvoetbalbeleidsplan opgesteld. De TC bewaakt en ziet er op toe dat het voetbaltechnische beleid 
wordt uitgevoerd conform dit jeugdvoetbalbeleidsplan. Een belangrijke taak is de voetbaltechnische 
opleiding van de trainers en de jeugdspelers binnen RODA ‘23. Daarnaast is de TC eindverantwoordelijk 
voor de samenstelling van de selectieteams en de daarbij behorende selectietrainers. De TC heeft  tevens 
een adviserende rol met betrekking tot  de niet-selectieteams, zowel qua samenstelling alsmede de 
werving en aanstelling van de niet selectie trainers.  De scouting in de club wordt geleid door het Hoofd 
Interne Scouting. Regelmatig beoordelen de scouts spelers op hun niveau om zodoende tot een juiste 
indeling in de selectie en niet-selectie teams te komen. De coördinatoren (zowel de jeugd als technische 
coördinatoren) hebben samen met de leiders en trainers een adviserende rol hierbij richting de TC.  
  

2. Kleding en bescherming 
 
Iedere speler dient zelf te beschikken over een RODA ‘23 voetbal tenue. Deze bestaat uit een RODA ‘23 
shirt, witte broek en groene sokken. De tenues zijn verkrijgbaar in de RODA ‘23 winkel op het sportpark (let 
op de openingstijden, staan o.a. vermeld op de RODA ‘23 website) en bij Het Sportpaleis in Amsterdam. 
Ook indien het team van jouw kind eventueel gesponsord wordt, dient jouw kind ook een eigen tenue te 
bezitten. Kleding van een sponsor blijft eigendom van de sponsor, je dient hier gedurende het seizoen 
netjes mee om te gaan en aan het eind van het seizoen weer in goede staat bij RODA ‘23 of de sponsor in 
te leveren. 
 
Verder dienen spelers te beschikken over voetbalschoenen en zijn scheenbeschermers verplicht om te 
dragen. Let op dat er voor wedstrijden/trainingen zowel op kunstgras als op gewoon gras gespeeld kan 
worden. Voor beide typen velden zijn verschillende schoeisels verkrijgbaar. Uiteraard is dit een eigen keuze 
of je voor beide typen schoeisel aanschaft.  

3. Selectie/niet-selectie teams 
 
3.1 Soorten elftallen 
Bij RODA ‘23 hebben we twee soorten elftallen; Voor de talenten bestaat de kans dat zij in een 
selectieteam kunnen worden ingedeeld. Over het algemeen heeft RODA ‘23 voor deze teams eigen 
trainers en wordt er twee keer per week getraind. De niet-selectie teams trainen doorgaans één keer doch 
maximaal  twee keer per week (dit laatste is afhankelijk van een beschikbare trainer die dit verzorgt en de 
beschikbaarheid van trainingsvelden). RODA ‘23 probeert voor de niet selectie een trainer (meestal een 
ouder, m.n. in de lagere teams) aan te stellen, echter hiervoor kan RODA ‘23 geen garanties geven. Mocht 
je als ouder of verzorger een niet-selectie elftal willen gaan trainen, zal  RODA ‘23  hiervoor de begeleiding, 
mogelijkheden en middelen  leveren.  
 
3.2 Contributie 
De contributie voor selectieteams is circa € 30 per jaar hoger dan de niet selectieteams. Op de RODA ’23 
staat voor het huidige voetbalseizoen uitgeschreven wat de contributie bedraagt. 
 
3.3 Spelerspas 
Sinds het seizoen 2006/2007 is de spelerspas voor alle categorieën met uitzondering van de E- en F-
Pupillen verplicht gesteld. 
 
Vanaf het seizoen 2017/2018 wordt de spelerspas digitaal uitgegeven. 
Voor het seizoen 2019/2020 dient ieder spelend lid van geboortejaar 2008 of eerder, vóór aanvang van 
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een wedstrijd, een digitale spelerspas te hebben binnen het MDWF (mobiele digitale wedstrijdformulier). 
 
Om deze spelerspas te kunnen maken is het noodzakelijk dat er een recente pasfoto (formaat 3x4 cm) 
wordt ingeleverd bij de ledenadministratie. Tevens dient via een verklaring toestemming verleend te 
worden om de pasfoto gedurende de geldigheid van de pas (ca. vier jaar) digitaal te mogen bewaren.  
 
Voor meer informatie m.b.t. de spelerspas, verwijzen wij je door naar onze website. Hier is een duidelijke 
handleiding te vinden over de aanvraag hiervan. 
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4. Wisselbeleid 
Het wisselbeleid voor onze jeugd is onderverdeeld in selectieteams en niet selectieteams. 
 
4.1 Wisselbeleid niet-selectieteams 
Het wisselbeleid bij niet-selectieteams, is op basis van speelminuten. In de basis speelt elke Roda ’23 
speler(ster) over een seizoen heen een gelijk aantal minuten. De wissels worden verzorgd door de 
leider/coach of in sommige gevallen de trainer. Uitzonderingen zijn hierop nauwelijks mogelijk. Of het 
moet zo zijn dat een bepaalde speler(ster) gaande het seizoen regelmatig niet aanwezig is door diverse 
oorzaken, zoals blessures of op eigen verzoek, waardoor die betreffende speler(ster) aan minder 
speelminuten per seizoen komt. 
Bij niet-selectieteams wordt er dus niet gewisseld op basis van kwaliteiten of resultaten. 
 
4.2 Wisselbeleid selectieteams 
Voor selectieteams worden spelers op basis van talent geselecteerd. 
In de basis worden de spelers gevraagd om voor een van de selectieteams uit te komen. Dit is geen 
verplichting! Een speler die niet wil, wordt hier niet toe gedwongen. 
 
Het spelen in selectieteams brengt vaak wat extra met zich mee.  
Van de JO19 Junioren tot en met de JO13 pupillen spelen de eerste teams in de regionale divisies. Het 
tweede team speelt zo kort mogelijk daaropvolgend. (Hoofdklasse/1e klasse) 
Vanuit de KNVB worden deze klasses ook wel met A-Categorie aangeduid. Hier staat ook een uitdaging 
voor de spelers tegenover. 
In deze A-Categorie spelen teams om behoud van klasse, degradatie of promotie. Vanaf de JO15 junioren 
geldt de extra spelregel vanuit de KNVB, dat teams die uitkomen in de A-Categorie niet door mogen 
wisselen. Dat houdt in, dat een speler die door een wissel het speelveld verlaat, niet meer teruggeplaatst 
mag worden in het veld. Het aantal maximale wissels is vastgesteld op vijf. 
Naast ontwikkeling van individu en team, speelt resultaat bij selectieteams ook een significante rol. 
 
In de praktijk spelen selectieteams meer wedstrijden dan niet-selectieteams. Vanuit de KNVB worden deze 
teams ingedeeld in hele competities en nemen de teams deel aan het bekertoernooi. Ook het aantal 
oefenwedstrijden zal in aantal hoger zijn dan bij niet-selectieteams. 
 
De regels en teambelangen hebben consequenties voor het wisselbeleid bij de selectieteams. Niet alle 
spelers kunnen evenveel speelminuten maken. Om te voorkomen dat sommige spelers in een selectieteam 
bijna helemaal niet aan spelen toekomen, hebben we de volgende beleidsregels opgesteld: 

1. Aan het begin van het seizoen legt de trainer/leider aan de spelers het wisselbeleid ten aanzien van 
de selectieteams uit. 

2. De spelers waarvan de leider/trainer inschat dat zij relatief vaak geen hele wedstrijd spelen, 
worden vooraf in een één op één gesprek geïnformeerd door de trainer/leider. Bij de jongere 
leeftijdscategorieën gebeurt dit in bijzijn van de ouder. Deze speler kan aangeven dat hij dan liever 
in een lager team wil spelen. Als deze speler aangeeft, dat hij graag in het desbetreffende 
selectieteam wil spelen, dan moet deze speler praktisch elke wedstrijd het onderstaande aantal 
minuten per wedstrijd spelen. 
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Minimaal aantal speelminuten dat een selectiespeler gemiddeld moet spelen per wedstrijd 
Leeftijd categorie Aantal minuten 
JO19 Junioren (Zaterdag en Zondag) 35 Minuten 
JO17 Junioren (Zaterdag en Zondag) 30 Minuten 
JO15 Junioren 25 Minuten 
JO13 Pupillen Elke speler speelt evenveel minuten 
JO11 Pupillen Elke speler speelt evenveel minuten 
JO9 Pupillen Elke speler speelt evenveel minuten 

 
• De leider/trainer zorgt ervoor dat deze spelers meer speeltijd krijgen in: 

o Oefenwedstrijden 
o Wedstrijden die qua tussenstand zo goed als gespeeld zijn 
o Wedstrijden die voor promotie/degradatie praktisch geen belang hebben 

• Voor seizoen 2018/2019 onderzoeken we of we deze spelers in het naast-lagere team extra 
speelminuten kunnen laten maken. Dit heeft consequenties voor het aantal spelers dat we indelen 
in het naast-lagere team. 

5. Communicatie 
Een veel gehoord probleem van ouders/verzorgers is de beperkte communicatie vanuit RODA ‘23. Middels  
deze brochure willen wij aandacht besteden aan dit probleem. Het is belangrijk om als vereniging naar 
leden te luisteren en tevens om diezelfde reden leden juist en correct te informeren.  
 
Hieronder volgende een aantal belangrijke communicatievormen, welke RODA ’23 zal gebruiken. 
 
5.1 Groepsapp 
Nadat de teamindelingen voor het komend seizoen bekend zijn, wil RODA ‘23 graag dat ieder team zijn 
eigen WhatsApp groep heeft, waarin de spelers en/of ouders/verzorgers tezamen met de 
trainer(s)/coach(es) en leiders zijn opgenomen. Middels deze groepsapp kan het team als geheel over o.a. 
trainingen/wedstrijden/toernooien e.d. communiceren. Deze app kan tevens gebruikt worden om 
verhinder data, afgelastingen of andere informatie snel aan alle betrokkenen door te geven. 
 
5.2 Website RODA ‘23 
Op de website van RODA ‘23 wordt in principe alle belangrijke informatie met betrekking tot elftallen, 
wedstrijden, trainingen en andere belangrijke zaken van en over onze vereniging gedeeld. Continue wordt 
er door RODA ‘23 nieuwsberichten en informatie via onze website gedeeld. 
 
Het is ook juist daarom van wezenlijk belang om de site regelmatig in de gaten te houden. Op de 
hoofdpagina komen continu de belangrijkste nieuwsberichten naar voren (met een archief per maand 
gedocumenteerd). 
 
5.3 Voetbal.nl App 
Voor Apple iPhone, iPad en Android toestellen is er de voetbal.nl app. Met behulp van deze applicatie kun 
je, nadat je eenmalig een account hebt aangemaakt, je elftal(len) toevoegen. Nadat je dit hebt gedaan kun 
je eventueel nog een melding aanzetten om wijzigingen, uitslagen e.d. door te krijgen. 
Voetbal.nl houd alle speeldata bij van je elftal(len) en tevens worden hierin de uitslagen en standen 
dezelfde dag gepubliceerd. Uitslagen en standen van de JO8 t/m JO10 worden echter niet meer 
bijgehouden. 
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5.4 E-Mail 
Voor alle overige vragen, die niet door de leider/coach kan worden beantwoord, zijn middels E-mail alle 
vrijwilligers (leiders, coaches, coördinatoren en technische staf) van RODA ‘23 bereikbaar. Aarzel daarom 
ook niet om contact met ons op te nemen, indien je ergens niet uit komt.  
 
5.5 Social Media 
Naast bovenstaande is Roda ‘23 tevens actief op verschillende social media zoals Twitter, Instagram en 
Facebook. Zo wordt op Twitter tijdens de wedstrijden van de Zondag selectie verslag uitgebracht. 
Daarnaast kunnen we allemaal middels deze social media platformen mee communiceren en maken we de 
Roda ‘23 familie nog groter. 

6. Vrijwilligersfuncties / kantinediensten 
 
Een amateurvereniging kan niet bestaan zonder zijn vrijwilligers. Alle vrijwilligers, leden, sponsoren en 
overige betrokkenen, zorgen ervoor dat een vereniging actief kan blijven. M.a.w. dat is ons bestaansrecht. 
Dit houdt daarom in dat RODA ‘23 constant op zoek is naar vrijwilligers om bepaalde taken uit te voeren. 
Door de vrijwilligers kunnen wij als vereniging de contributie en de prijzen laag houden. Het belangrijkste 
aspect van onze vereniging is de “familie” band die hierdoor ontstaat. Immers Roda ‘23, dat ben jij! Samen 
hebben we RODA ‘23 gemaakt voor wat het nu is.  
 
Kantinediensten draaien we daarom ook met zijn allen. Deze verplichting vloeit voort uit het lidmaatschap 
van uw kind. Buiten het feit dat de ouders elkaar dan nog beter leren kennen, ervaren de meeste ouders 
deze kantinediensten dan ook als een leuke bijkomstigheid. Maximaal één of twee keer per seizoen, 
worden ouders van elk elftal gevraagd door de leider om een ochtend of middag kantinedienst te draaien.  
 
Mocht jij als ouder/verzorger nog meer voor de voetbalvereniging RODA ‘23 willen betekenen, laat het ons 
dan direct weten. Velen handen maken immers licht werk en samen maken we deze vereniging nog leuker.  

7. Nieuwe spelvormen 
 
Er is aan kinderen gevraagd wat zij het leukste vinden aan voetballen. Hierop reageren kinderen meestal 
met “acties maken, scoren, veel aan de bal zijn en samen spelen”. 
 
Wanneer kinderen veel plezier hebben in het spel, gaan ze vaker voetballen en worden ze (mogelijk) 
steeds beter. Door in een optimale omgeving te leren voetballen, zorgt dit voor een betere ontwikkeling.  
 
Vanaf het seizoen 2017/2018 heeft de KNVB besloten om een aantal nieuwe spelvormen onder de pupillen 
in te gaan zetten. RODA ‘23 gaat met de F-pupillen (JO8/JO9) aan het begin van het seizoen 2017/2018 
over op de nieuwe spelvormen. Alle overige jeugd inclusief de Coenradies en Champions League blijven 
ongewijzigd.  
 
Met ingang van het seizoen 2018/2019 gaan ook de JO10-JO12 een andere spelvorm krijgen. De JO10 gaan 
net als de JO8-JO9 6 tegen 6 spelen op een (bijna) kwart veld. De JO10-JO11 gaan vanaf dit seizoen 8 tegen 
8 spelen op een (bijna) half veld. In de volgende pagina’s worden deze spelvormen verder uitgelegd.  
 
7.1 Nieuwe afmetingen veld en spelersbezetting 
De JO8/JO9 speelde voorheen (seizoen 2016/2017) op een half voetbalveld met pupillengoals. De elftallen 
speelde 7 tegen 7 (inclusief de keeper).  
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Vanaf het seizoen 2017/2018 is een JO8/JO9 elftal met 6 spelers gaan voetballen (inclusief keeper) en is  
de veldafmeting verkleind van 64m x 50m naar 42,5m x 30m. Vanaf seizoen 2018/2019 gaat ook de JO10 
naar deze afmeting en spelvorm. 
 
7.2 Spelbegeleider 
De rol van de scheidsrechter gaat veranderen in de rol van een spelbegeleider. De spelbegeleider staat niet 
meer in het veld, maar neemt plaats langs het veld. De spelbegeleider loopt langs het veld (op de lijn) mee 
met het spel en kan zo nodig het veld inlopen, bijvoorbeeld als het zicht op de situatie onvoldoende is. De 
spelbegeleider geeft de kinderen de ruimte om zo veel mogelijk te voetbalen.  
 
Bij het onjuist toepassen van de spelregels zal deze aan de spelers worden uitgelegd en neemt de 
spelbegeleider zijn beslissing.  
 
Bij de pupillen staat kennismaken met voetbal, plezier en veiligheid in het sporten voorop. Wat die spelers 
nu leren op het gebied van sportiviteit en spelregels, bepaalt hun verdere sportloopbaan. Daarom is het 
belangrijk dat pupillen een goede spelbegeleider hebben. Het gaat er vooral om dat kinderen lekker 
kunnen voetballen, leren wat de spelregels zijn en zich daarbinnen kunnen ontwikkelen. 
 
7.2.1 Taken van de spelbegeleider 
Voor de wedstrijd 

• Maakt kennis met de trainers/coaches van betrokken teams. 
• Maakt samen afspraken over een ieders rol, positie langs het veld, positief coachen en de time 
out. 
• Stimuleert de spelers om voorafgaand aan de wedstrijd handen te schudden en na afloop een 
high five te geven als dank voor een leuke wedstrijd. 

Tijdens de wedstrijd 
• Corrigeert door middel van een fluitsignaal indien de spelregels worden overtreden en wanneer 
de spelers deze niet goed toepassen (bijv. spelers voetballen door na een overtreding, of 
het verkeerde team dribbelt de bal in het spel na een uitbal). 
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• Legt het spel kort stil om uitleg te geven wanneer er onduidelijkheid/onwetendheid is rondom 
bepaalde spelregels of spelsituaties. 
• Houdt de stand bij. 

Na de wedstrijd 
• Laat beide teams strafschoppen nemen. 
• Vult de uitslag in. 

 
 

 
7.3 JO8-JO10 Spelregels in het algemeen 

 
Aftrap: De aftrap wordt genomen door één van de teams in het midden van het veld. Beide teams starten 
vanaf eigen helft. Er kan direct gescoord worden vanaf de aftrap.  
 
Terugspeelbal: Een terugspeelbal (gespeeld via een voet) mag niet door de keeper worden opgepakt. 
Wanneer dit wel gedaan wordt, wordt een waarschuwing gegeven. Bij herhaling van de overtreding volgt 
een indirecte vrije trap op zeven meter afstand van de achterlijn. Een terugspeelbal die niet via de voet 
gaat (scheen, knie, bovenlichaam en hoofd) mag wel worden opgepakt.  
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Achterbal: De achterbal wordt vanaf de grond genomen binnen het keepersgebied door de bal te passen, 
in te dribbelen of te schieten. De achterbal kan zowel door de keeper als door een veldspeler worden 
genomen.  
 
Hoekschop: Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van het speelveld genomen door de bal in te 
dribbelen, te passen of direct op doel te schieten. De tegenstander staat minimaal op vijf meter afstand.  
 
Doelpunt: Na een doelpunt vindt er een aftrap plaats door één van de teams in het midden van het veld. 
Beide teams starten vanaf eigen helft. Er kan direct gescoord worden vanaf de aftrap. 
 
Uitbal: Bij een uitbal wordt het spel hervat door in te dribbelen. Nadat de bal is ingedribbeld kan er direct 
worden gescoord door de speler die indribbelt.  
 
Vrije bal: Een vrije bal mag gepast, in gedribbeld, of geschoten worden.  
 
Overtreding / scoringkans: Bij een overtreding wordt een vrije bal door de tegenpartij genomen. Bij het 
ontnemen van een duidelijke scoringskans zal er een strafschop worden toegekend.  
 
Afstand: De tegenstander staat minimaal op 5 meter afstand bij elke spelhervatting. 
 
Speeltijd Onder 8 en onder 9: 2 x 20 minuten.  
 
Speeltijd Onder 10: 2 x 25 minuten.  
 
Time-out: De time-out vindt plaats halverwege iedere helft (tijdens een neutrale spelsituatie zoals een 
achterbal of uitbal). De time-out duurt ongeveer twee minuten en biedt de trainer de mogelijkheid kort 
terug te blikken, tips mee te geven en de spelers te stimuleren. Na de timeout wordt het spel hervat door 
middel van een aftrap in het midden van het veld door de partij die bij aanvang van de time-out de bal in 
het bezit had.  
 
Rust: Halverwege de wedstrijd vindt de rust plaats van maximaal 10 minuten.  
 
Keepersgebied: Het advies luidt om het keepersgebied te markeren op 7 meter van de achterlijn met twee 
afwijkende kleur pionnen. Het keepersgebied geeft aan tot waar de keeper de bal in de handen mag 
hebben en tot waar de achterbal genomen mag worden.  
 
Competitie: De KNVB organiseert een competitie voor deze wedstrijdvorm.  
 
Ranglijsten en uitslagen: De KNVB publiceert bij de onder 8, 9 en 10 pupillen geen uitslagen en ranglijsten. 
Wel worden de uitslagen bijgehouden om de speelsterkte per team te bepalen en op basis daarvan teams 
eventueel te herindelen.  
 
Begeleiding: De wedstrijd staat onder leiding van een spelbegeleider. De spelbegeleider staat niet in maar 
langs het veld en neemt bij het onjuist toepassen van de spelregels een beslissing en legt de spelregels uit 
aan de spelers, leiders en coaches. Indien nodig mag de spelgebegeleider wel het veld in bewegen.  
 
Balmaat: De KNVB adviseert om met een balmaat 4, van 290 gram, te spelen.  
 
Rituelen: Spelers schudden voorafgaand aan de wedstrijd handen met elkaar en geven elkaar na afloop 
een high five als dank voor een leuke wedstrijd.  
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Strafschop (7 meter): Tijdens de wedstrijd wordt een strafschop alleen gegeven bij het ontnemen van een 
duidelijke scoringskans. Na afloop van de wedstrijd nemen de teams strafschoppen tegen elkaar.  
 

 
7.4 JO11-JO12 Spelregels in het algemeen 

 
 
De algemene spelregels van de JO11-JO12 zijn hetzelfde als van de JO8-JO10. 
 
Speeltijd Onder 11-12: 2 x 30 minuten.  
 
Time-out: De time-out vindt plaats halverwege iedere helft (tijdens een neutrale spelsituatie zoals een 
achterbal of uitbal). De time-out duurt ongeveer twee minuten en biedt de trainer de mogelijkheid kort 
terug te blikken, tips mee te geven en de spelers te stimuleren. Na de timeout wordt het spel hervat door 
middel van een aftrap in het midden van het veld door de partij die bij aanvang van de time-out de bal in 
het bezit had.  
 
Rust: Halverwege de wedstrijd (na 30 minuten) vindt de rust plaats van maximaal 15 minuten.  
 
Keepersgebied: Het advies luidt om het keepersgebied te markeren op de zijlijn - ter hoogte van de zijkant 
van de 16 meter – met twee afwijkende kleur pionnen. Het keepersgebied geeft aan tot waar de keeper de 
bal in de handen mag hebben en tot waar de achterbal genomen mag worden. 
 
Buitenspel: De buitenspelregel is niet van toepassing. 
 
Competitie: De KNVB organiseert een competitie voor deze wedstrijdvorm.  
 
Ranglijsten en uitslagen: De KNVB publiceert de uitslagen en ranglijsten.  
 
Begeleiding: De wedstrijd staat onder leiding van een pupillenscheidsrechter van minimaal 13 jaar. 
 
Balmaat: De KNVB adviseert om met een balmaat 5, van 320 gram, te spelen.  
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Rituelen: Spelers schudden voorafgaand aan de wedstrijd handen met elkaar en geven elkaar na afloop 
een high five als dank voor een leuke wedstrijd.  
 
Strafschop (9 meter): Tijdens de wedstrijd wordt een strafschop alleen gegeven bij het ontnemen van een 
duidelijke scoringskans. Na afloop van de wedstrijd nemen de teams strafschoppen tegen elkaar.  
 
7.5 Toelichting op nieuwe spelvormen 
De nieuwe spelvormen nemen veel veranderingen met zich mee. Vorig seizoen zijn er regelmatig irritaties 
van ouders, leiders en coaches langs de velden geweest, doordat er niet altijd consequent met de regels 
omgegaan werd. Het is daarom voor de coaches/leiders zeer belangrijk dat voorafgaand aan een wedstrijd 
duidelijk met de tegenstander besproken wordt wat de regels zijn. Denk hierbij aan zaken als 
spelhervattingen (uitbal, corner, etc) waarbij de bal in gedribbeld of in gepassed dient te worden, in plaats 
van direct op het doel te schieten. Hetzelfde geldt voor de keeper, welke alleen een bal uit zijn handen 
mag trappen, indien hij de bal klemvast heeft gevangen. Overtredingen, ontnemen van scoringskansen 
en/of vrije trappen. Door deze zaken vooraf duidelijk af te stemmen, blijven de irritaties uit en hebben de 
kinderen het grootste speelplezier.  

8. Gedragsregels 
 
Zoals bij elke vereniging, bedrijf en zelfs thuis, zijn er regels waaraan men zich dient te houden. Wij 
verzoeken iedereen om hier eens goed en aandachtig naar te kijken, zodat we samen goed voor de dag 
komen. 
 
8.1 Regels rondom de sportparken 
Zowel bij RODA ‘23 als bij andere sportverenigingen waar we komen, dienen wij ons te presenteren. We 
moeten ervoor zorgen dat we een graag geziene gast zijn en de voetbalvereniging RODA ‘23 op een 
correcte wijze vertegenwoordigen. Dit houdt eigenlijk simpel gezegd in dat we ons gedragen, zoals we ons 
ook thuis zouden gedragen.  

• Rommel ruimen we zelf op. Laat geen afval slingeren, maar gooi dat netjes in de afvalbakken. 
• Zitten doe je op stoelen en niet op tafels 
• Voetbalvelden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om een veld 

heen indien je naar de andere kant moet. 
• Ouders/verzorgers staan/zitten tijdens een wedstrijd achter de hekken/reclameborden. 
• Ga in een kantine niet met voetbalschoenen naar binnen. 
• Plaats fietsen/brommers en auto’s in de daarvoor bestemde fietsenstalling of parkeerplaatsen. 
• Matig je snelheid in de nabijheid van een sportpark. 
• Denk aan je taalgebruik op een sportpark. Kinderen horen alles en wij dienen een voorbeeld te zijn 

voor onze kinderen. 
 
8.2 Gedragsregels voor de spelers 

• Wees sportief en vertoon teamgeest als onderdeel van jouw team. Steun je medespelers waar 
nodig. 

• Houdt je aan de officiële KNVB-spelregels. 
• Neem deel aan alle trainingen/wedstrijden en meld je tijdig af bij de trainer/leider als je niet deel 

kan nemen. 
• Wees op tijd aanwezig voor een wedstrijd/training op het aangegeven tijdstip, welke is aangegeven 

door de trainer/leider. 
• Heb respect voor de tegenstander, leiders, scheidsrechters en publiek. Zonder respect geen 

voetbal. 
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• Accepteer beslissingen van de scheidsrechters en leiders, ook al ben je het hier niet mee eens. 
• Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent. 
• Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf ook onsportief te zijn. 
• Wees zuinig op de materialen die gebruikt mogen worden. Behandel deze alsof het je eigen spullen 

zijn. 
• Klop vuile voetbalschoenen buiten de kleedkamer uit en maak ze schoon voordat je de kleedkamer 

in gaat. 
• Help mee om de kleedkamer na afloop weer netjes achter te laten. 
• Maak geen eigendommen van anderen bewust kapot (vandalisme) en meld eventuele kapotte 

zaken direct bij de leider of vertegenwoordiger van de vereniging. 
• Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geef deze in bewaring bij de 

trainer/begeleider. 
• Help mee met opruimen en verzamelen van materialen na een training/wedstrijd. 
• Roda ‘23 hanteert een zero tolerance beleid met betrekking tot pesten.  

 
8.3 Gedragsregels voor de trainer 

• Heeft een voorbeeldfunctie voor het team en vertegenwoordigt RODA ‘23. 
• Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders. 
• Ziet erop toe dat er zuinig wordt omgegaan met de velden en materialen. 
• Brengt spelers passie bij voor het spel. 
• Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pionnen, doelen, etc.) 
• Zorgt ervoor dat het veld na de training op tijd leeg is van de gebruikte materialen. 
• Ziet erop toe dat de kleedkamer schoon wordt achtergelaten. 
• Neemt deel aan de essentiële overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd. 
• Zorgt bij afgelasting of wijziging van een training voor tijdige kennisgeving aan de leiders en 

coördinator(en).  Deze zorgen ervoor dat er een melding in de spelers groeps-app en op de website 
komen. 

• Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de desbetreffende coördinator. De coördinator 
zorgt ervoor dat er verdere stappen worden ondernomen. 

• Zorgt voor een vog (deze wordt betaald door Roda’23), de coördinatie geschiedt door de 
coördinatoren. 

 
8.4 Gedragsregels voor de leider/coach 

• Heeft een voorbeeldfunctie voor het team en vertegenwoordigt RODA ‘23. 
• Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheids-/grensrechters en tegenstanders. 
• Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden. 
• Stelt zich netjes voor aan de begeleiding van de tegenpartij en de scheidsrechter/spelbegeleider(s) 

en bedankt hen na afloop van de wedstrijd. 
• Verzorgt (eventueel) in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de 

wedstrijden. 
• Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis. 
• Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen en waterzak) 
• Is verantwoordelijk voor het regelen van vervoer bij uitwedstrijden. 
• Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier. 
• Zorgt voor het schoonhouden van de kleedkamer bij uit en thuiswedstrijden. 
• Neemt deel aan de essentiële overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd. 
• Bewaakt het was schema en teamkleding, indien van toepassing. 
• Zorgt bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd of training voor tijdige kennisgeving aan de 

spelers/ouders/verzorgers. 
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• Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de desbetreffende coördinator. De coördinator 
zorgt ervoor dat er verdere stappen worden ondernomen. 

• Zorgt voor een vog (deze wordt betaald door Roda’23), de coördinatie geschiedt door de 
coördinatoren. 

• Zorgt dat het team haar verplichte bardiensten draait. 
 
8.5 Gedragsregels voor de ouder/verzorger 

• Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en 
om het veld. 

• Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe, noch zijn de sporters mini prof 
sporters. 

• Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld (op 
een half veld liefst aan de kopkanten). 

• Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team en komt dus ook niet in de 
kleedkamer tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding. 

• Mag spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven. 
• Zorgt dat zij hun verplichte bardienst(en) draait. 
• Val een beslissing van de scheids- en grensrechters/wedstrijdleider niet af en trek nooit de 

integriteit van deze persoon in twijfel. 
• Accepteert de beslissingen/keuzes van de coach/trainer. 
• Doet mee in de wasbeurten van de kleding van het team, indien van toepassing. 
• Helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd. 
• Zorgt ervoor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd. 
• Ziet erop toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd. 
• Voldoet op tijd de contributie. 
• Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven 

hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken. 
• Meldt kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie bij de desbetreffende 

coördinator. 
• Houd er rekening mee dat u RODA ‘23 vertegenwoordigt. 

 
8.6 Gedragsregels rondom het gebruik van alcohol, tabak en drugs 

• Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op 
of rond het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in 
het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen. 

• Het nuttigen van alcoholische dranken in de bestuurskamer en de kantine is voor 13:00 verboden. 
• Drugsbezit, drugsgebruik en alcohol in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden 

tot een veld/complex verbod. 
 
8.7 Bij onze vereniging… 

• Vloeken en schelden we niet en maken we geen racistische opmerkingen. 
Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten (wij hanteren hier een zero tolerance 
beleid in), irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en zijn aanleiding voor 
sancties. 

• Praten we met elkaar, niet over elkaar. 
• Gedragen we ons correct en sportief. 
• Spreken we elkaar aan op verkeerd gedrag. 
• Accepteren we beslissingen van de scheidsrechters/spelbegeleiders. 
• Verzorgen we kleding, materiaal en kleedkamers (thuis én uit). 
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• Genieten we van elkaars acties en accepteren elkaars fouten. Immers zijn we allemaal mensen die 
fouten kunnen maken. 

• Zijn we altijd op tijd voor wedstrijden en trainingen. 
• Respecteren we het werk van de onmisbare vrijwilligers. 
• Veroorzaken we geen overlast op het complex of daarbuiten. 

9. Talentendagen / trainingen bij andere voetbalverenigingen 
 
Elk jaar zien we dat een behoorlijk aantal RODA ‘23-spelers zich vertonen op talentendagen bij andere 
verenigingen. Hetzij omdat ze benaderd worden door Betaald Voetbal Organisaties (bijv. Ajax, AZ) of 
andere amateurverenigingen of omdat ze zelf eens verder willen kijken. Soms kan er zelfs al één of 
meerdere keren worden meegetraind met andere verenigingen. 
 
Meestal wordt dit netjes gemeld door de desbetreffende vereniging of door de speler c.q. de 
ouders/verzorgers van de speler. Het komt echter ook voor dat dit niet wordt gemeld. 
 
In het verleden werd dat door RODA ‘23 vaak met de mantel der liefde bedekt. Vooral omdat het zeer 
sporadisch voorkwam dat onze spelers al zo vroeg in het seizoen gingen kijken of het gras bij andere 
verenigingen groener was. 
 
Laten wij vooropstellen dat RODA ‘23 niet een vereniging is, die de ontwikkeling van zijn leden in de weg 
wil staan. Wel zijn wij van mening dat het lidmaatschap van een vereniging naast rechten ook 
verplichtingen met zich meebrengt. Als lid heb je o.a. recht om in een team te voetballen en om iedere 
week training te krijgen. Maar als lid heb je ook o.a. de plicht om contributie te betalen en om rekening te 
houden met elkaar (je team). Immers is en blijft voetbal een teamsport. 
 
Tevens moeten we beseffen dat een vereniging “een kleine maatschappij” op zich is. En net als in de echte 
maatschappij hechten wij ook binnen onze vereniging veel belang aan normen en waarden; hoe gaan we 
met elkaar om? 
 
Het is mede daarom dat RODA ‘23 in het geval van deelname aan activiteiten van andere verenigingen de 
volgende regels heeft opgesteld. 
 

• Het meedoen aan activiteiten bij andere verenigingen mag niet ten koste gaan van je eigen team 
zolang je team nog competitie – en/of bekerverplichtingen heeft. 

• Deelname aan genoemde activiteiten mag NIET plaatsvinden op de trainingsdagen en 
wedstrijddagen van je eigen team. 

• Jij vraagt, of je ouders/verzorgers vragen, toestemming aan RODA ‘23 om mee te mogen doen aan 
activiteiten bij andere verenigingen. Dit doe je door het verzoek bij de desbetreffende coördinator 
in te dienen. Zij zullen vervolgens met de Technische Commissie(TC) contact opnemen. De 
uiteindelijke toestemming kan alleen door de TC worden verleend. 
  

Mocht je besluiten toch zonder toestemming van RODA ‘23 deel te nemen aan activiteiten bij andere 
verenigingen, dan bestaat de kans dat RODA ‘23 gepaste maatregelen daarop zal nemen. 
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10. Toernooien 
 
Aan het eind van elk seizoen zijn er vele verenigingen die de nodige toernooien organiseren. Voor de 
spelers is het meedoen aan een toernooi een leuke afsluiting van het seizoen. De meeste toernooien 
nemen vaak een halve- tot een hele dag in beslag.  
 
Helaas ziet RODA ‘23 dat mensen veelal tot het laatste moment wachten met het opgeven van toernooien, 
waardoor een elftal veelal aan het eind van het seizoen niet mee kan doen.  
 
Hoe gaat de procedure voor een toernooi in zijn werk: 
Het organiseren van een dergelijk voetbaltoernooi kost heel veel tijd. De verenigingen moeten op zoek 
naar veel vrijwilligers om een toernooi in goede banen te leiden en de verschillende verenigingen dienen 
te worden uitgenodigd. Immers wil een vereniging, om een juiste bezetting van vrijwilligers voor elkaar te 
krijgen, weten hoeveel teams/spelers er komen. 
 
Mede door deze omvangrijke organisatie beginnen verenigingen hier al vroeg mee in het seizoen. De 
meeste toernooiaanbiedingen komen daarom in de periode september-november bij ons binnen. Op het 
moment dat een dergelijke toernooiaanbieding bij RODA ‘23 binnenkomt worden de desbetreffende 
coördinatoren geïnformeerd over de datum en gevraagde elftallen. De coördinatoren zullen deze 
toernooien doorgeven aan de leiders/coaches van de desbetreffende elftallen. Het is vervolgens zaak dat 
de leider/coach zo snel mogelijk met de ouders/verzorgers gaat praten over deelname. Dit dient vanwege 
de hoge belangstelling zeer snel te gebeuren, anders is de kans groot dat het toernooi vol zit. Nadat een 
elftal aan een toernooi wenst deel te nemen, kan de leider/coach dit doorgeven aan de desbetreffende 
coördinator en deze zal de inschrijving in orde maken. 
 
Mocht je toch op het laatste moment voor aanvang van een toernooi afvallers hebben, dient er zo snel 
mogelijk in samenspraak met de coördinator gekeken te worden naar eventuele vervangende spelers uit 
andere elftallen indien mogelijk. 
 
RODA ‘23 vindt het belangrijk dat elftallen het liefst minimaal voor twee toernooien ingeschreven worden. 
Het afsluitingstoernooi (einde van het seizoen) voor de teams van RODA ’23 is onderdeel van het seizoen 
en hierdoor verplicht voor alle teams.  

11. Belangrijke procedures 
Net als bij bedrijven/instellingen zijn er een aantal procedures, welke gevolgd dienen te worden binnen 
RODA ‘23 om een en ander soepel te laten verlopen. Denk hierbij aan het aanvragen van 
oefenwedstrijden, het vieren van kampioenschappen etc. Wij willen graag dat dit ook onder de 
leden/begeleiders bekend is, zodat iedereen binnen RODA ‘23 weet hoe dit in elkaar steekt. Daarbij komt 
dat, indien er voldoende duidelijkheid verschaft wordt, er ook minder teleurstellingen en/of discussies 
ontstaan. 
 
11.1 Aanvraag materialen 
Zoals al reeds eerder vermeld, heeft elk team recht op materialen (zoals waterzak, ballen) om te trainen 
en/of te gebruiken voor aanvang van een wedstrijd. Bij de meeste selectieteams wordt dit meestal door de 
trainers/coaches van het team geregeld. Er zijn echter ook veel teams die niet weten hoe dit georganiseerd 
dient te worden.  
 
Voor dergelijke materialen, dien je tijdig (zodra het team compleet is), een aanvraag per e-mail in te 
dienen bij materiaal-tc@roda23.nl. Om er zeker van te zijn dat dit opgepakt wordt, verzoeken wij je 

mailto:materiaal-tc@roda23.nl


 19 

vriendelijk een cc naar de desbetreffende coördinator mee te zenden, zodat hij/zij weet dat de aanvraag is 
ingediend. 
 
11.2 Oefenwedstrijden 
Het is mogelijk om oefenwedstrijden voor je team te organiseren. Dit kan bijvoorbeeld een oefenwedstrijd 
zijn tegen een ander RODA ‘23 elftal of een andere vereniging. Belangrijk hierbij is dat we RODA ‘23 goed 
op de kaart willen zetten en alles rondom dergelijke oefenwedstrijden goed geregeld is. Je kan hierbij 
bijvoorbeeld denken aan het openstellen van een kantine, zodat spelers en toeschouwers wat te drinken 
kunnen bestellen aan de bar. Daarnaast zijn er zaken als beschikbaarheid van een veld, kleedkamer en 
eventueel een scheidsrechter.  
 
Om een oefenwedstrijd te organiseren dien je daarom een aantal stappen te ondernemen, zodat de 
tegenstander ook op een correcte wijze wordt ontvangen.  
 
De datum van de wedstrijd dient duidelijk vooraf gecommuniceerd te worden naar de kantinedienst en het 
wedstrijdsecretariaat. De kantinedienst kan er dan namelijk voor zorgen dat er mensen aanwezig zijn om 
de kantine te openen voor de spelers, ouders en begeleiders van beide verenigingen. 
 
Bij het wedstrijdsecretariaat dient eventueel een scheidsrechter en grensrechters aangevraagd te worden 
voor de datum/tijdstip van de wedstrijd. Verder dient er een veld beschikbaar te zijn om de wedstrijd te 
bespreken.  
 
11.2.1 Protocol oefenwedstrijd aanvragen 
 

1. Verzoek voor een oefenwedstrijd (midweeks, alleen op woensdagavond) wordt verstuurd naar de 
betreffende wedstrijdsecretaris. De aanvraag moet één week voor aanvang van de wedstrijd 
gedaan zijn bij de betreffende wedstrijdsecretaris, dit via wedstrijdenpupillen@roda23.nl. 
Aanvragen die na deze tijd binnen komen worden niet meer in behandeling genomen. Alleen 
aanvragen die via de email binnenkomen worden in behandeling genomen (geen aanvragen via 
whatsapp/sms).  

2. De betreffende wedstrijdsecretaris vraagt binnen twee (2) werkdagen of het mogelijk is om de 
oefenwedstrijd te kunnen spelen op de aangevraagde datum en informeert ; A. Bezetting voor 
kantine (KantineZaken@roda23.nl) ; CC Algemene Zaken (AlgemeneZaken@roda23.nl, in verband 
met de kleedkamer-indeling).  

3. Bij goedkeuring van de oefenwedstrijd wordt dit doorgegeven aan de aanvrager zodat de 
tegenstander kan worden benaderd.  

4. Is de tegenstander, datum en tijd bekend van de oefenwedstrijd, dan zal de oefenwedstrijd door de 
betreffende wedstrijdsecretaris worden ingevoerd in Sportlink_Club. Daarna zal dit worden 
bevestigd aan Kantine Zaken en Algemene Zaken.  

5. De betreffende commissie (Jeugd/Senioren) en/of betreffende wedstrijdsecretaris zal belast zijn 
met ; A. Openen Sportpark / kantine ; B. Ontvangen van teams / scheidsrechter ; C. Drinken in de 
rust voor teams / scheidsrechter ; D. Na afloop, schoonmaken / opruimen kleedkamers en (indien 
nodig) sluiten Sportpark.  

6. Midweeks worden de teams ingedeeld in kleedkamers 21 – 26 (indien mogelijk). De kleedkamers 
13-16 & 17-20 blijven dan gereserveerd voor de teams die trainen. Bij oefenwedstrijden in het 
weekeinde, gaan deze mee met de reguliere kleedkamer-indelingen.  

 
Bij voorkeur worden midweekse oefenwedstrijden alleen ingepland in de periode wanneer de klok een 
uur vooruitgaat en de klok een uur achteruitgaat. Hierdoor komen de trainingen midweeks niet in 
gedrang. Mocht er toch een oefenwedstrijd aangevraagd worden tijdens de winterperiode, kan deze 
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alleen doorgaan als de Technische Commissie ook zijn akkoord geeft. Er moet namelijk geschoven 
worden met trainingen.  
 
Bij oefenwedstrijden in het weekeinde geldt ook de regel dat alleen aanvragen, die op zijn minst één 
week voor aanvang van de oefenwedstrijd, bij de betreffende wedstrijdsecretaris binnen komen, in 
behandeling worden genomen.  
 
De betreffende wedstrijdsecretaris kijkt naar beschikbare velden (middels Sportlink_Club, 
accommodatiebezetting) en voert de wedstrijd in via Sportlink_Club. Dit nadat bekend is tegen welke 
tegenstander er wordt gespeeld.  
 

Oefenwedstrijden – periode voorbereiding voor het seizoen en na afloop  
 
Voor oefenwedstrijd in de periode voor het seizoen en direct na het seizoen (dus de voorbereiding), 
kunnen oefenwedstrijden daar waar mogelijk is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag worden 
ingepland. Wel worden de oefenwedstrijden geclusterd en leiden de reguliere trainingen (indien deze er 
nog zijn) hier niet onder. Voor deze dagen kan kantinebezetting worden aangevraagd maar kan niet 
worden gegarandeerd.  
 
De te volgen punten, 1 t/m 6, zoals hierboven beschreven zullen voor deze aanvragen ook gelden.  
 
De exacte data voor deze periode zal jaarlijks worden vastgesteld, maar zal altijd zo rond drie (3) weken 
voor aanvang van de eerste bekerwedstrijden zijn. En enkele weken na de laatste speelronde. Dit aantal zal 
bepaald worden van wanneer de laatste competitiewedstrijden zijn tot één of twee weken na de sluiting 
van de overschrijvingen van de KNVB.  
 
Voor het seizoen 2019 / 2020 gelden de volgende data.  
 
oefenwedstrijden voorbereiding (start seizoen)  
- week 33 12 – 15 augustus 2019  
- week 34 19 – 22 augustus 2019  
- week 35 26 – 29 augustus 2019  
 
regulier protocol oefenwedstrijden (alleen op woensdagavond)  
- week 36 – 52 - week 1 – 21  
 
oefenwedstrijden voorbereiding (afloop van het seizoen) 
 - week 22 25 – 28 mei 2020  
- week 23 01 – 04 juni 2020  
- week 24 08 – 11 juni 2020  
- week 25 15 – 18 juni 2020 **  
- week 26 22 – 25 juni 2020 **    
 
** Afhankelijk van wanneer de grasvelden dicht gaan (anders alleen gebruik van KG-velden) 
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11.3 Kampioenswedstrijd 
Indien een elftal kampioen kan worden, is het leuk als hiervoor wat georganiseerd wordt. Om geen scheve 
gezichten te krijgen, is het belangrijk om dit allemaal goed van tevoren te organiseren. Schakel als 
leider/coach daarom ook tijdig de desbetreffende coördinator in, zodat deze alles op tijd kan regelen en 
klaar kan zetten. 
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Contactgegevens: 
 
Bestuurslid jeugdzaken : Wouter Bak    jeugdzaken@roda23.nl 
 
Coördinatoren 
 
Coenradies                        :  Sylvia van Groeningen 

Nel Hermans    coenradies@roda23.nl 
     
JO-9 (en JO-8)                    :  Sylvia van Groeningen  

Robbert Tol     jeugdjo9@roda23.nl 
 
JO-11 (en JO-10)               :  Robbert Tol 

Sylvia van Groeningen  jeugdjo11@roda23.nl 
 
JO-13 (en JO-12)               : Johann van der Linden   jeugdjo13@roda23.nl 
 
JO-15 (en JO-14)               :  Rob Feenstra 

Jan Hoeksema   jeugdjo15@roda23.nl 
 
JO-17 (en JO-16)               :  Roelof Ottenhoff    jeugdjo17@roda23.nl 
 
JO-19 (en JO-18)              :  Hans Feenstra    jeugdjo19@roda23.nl 
   
Wedstrijdsecretarissen :  Jeroen van Ballegoy   wedstrijdenpupillen@roda23.nl 

     wedstrijdenjunioren@roda23.nl 
           
Secretaris Jeugdzaken : Sandra Tol     jcsecretariaat@roda23.nl  
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