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1. Inleiding 
 
Namens RODA ’23 zijn we verheugd je te verwelkomen als trainer, leider of coach van één van onze 
jeugdteams. Middels deze brochure willen wij je informeren over allerhande zaken, welke voor jou als 
trainer, leider of coach van belang 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 trainer, leider 
of coach 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? 
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2. RODA ’23 als vereniging 
Naast het bestuur van RODA ’23 zijn er een aantal andere belangrijke afdelingen met ieder zijn eigen 
taken. Een uitgebreid organigram zal binnenkort op de website van RODA ’23 te zien zijn. De voor jou 
belangrijkste commissies en personen staan hieronder beschreven.  
 

3. De Jeugd Commissie 
De Jeugd Commissie (JC) wordt geleid door het bestuurslid jeugdzaken. Deze heeft de taak om de structuur 
binnen de jeugd van RODA ’23 aan te brengen en te bewaken. De JC bestaat verder uit de coördinatoren 
van de verschillende leeftijdscategorieën, het wedstrijdsecretariaat en de secretaris jeugd commissie, 
welke samen de beleidsregels van de club binnen de totale jeugd uitdragen. Naast de dagelijkse gang van 
zaken, bespreekt de JC ideeën en voorstellen om het jeugdvoetbal in zijn breedste vorm bij RODA’23 te 
verbeteren. Indien nodig worden deze aan het bestuur ter goedkeuring voorgelegd. Ook heeft de JC een 
belangrijke rol en verantwoordelijkheid om vragen c.q. problemen welke ontstaan tussen leden, trainers 
en coaches bespreekbaar te maken.  
 

3.1. Coördinatoren 
RODA ‘23 heeft een aantal jeugdcoördinatoren aangesteld voor de verschillende leeftijdscategorieën. De 
jeugdcoördinator is voor jou het eerste aanspraakpunt. 
 
De jeugdcoördinatoren begeleiden de verzoeken/vragen van de ouders/verzorgers enerzijds en de leiders, 
trainers en coaches anderzijds. Met andere woorden; mocht er zich onverhoopt een vraag/probleem 
voordoen waar jij als trainer, leider of coach geen raad mee weet, dan kun je dat aan de jeugdcoördinator 
kenbaar maken, waarna deze hiermee aan de slag gaat. Op de achterzijde van deze brochure vind je hun 
contactgegevens.   
 
Daarnaast zullen de coördinatoren een aantal keer per seizoen informatieavonden organiseren voor zowel 
de leiders, coaches en trainers en minimaal 1x per seizoen voor  ouders/verzorgers om hen te informeren 
over alle belangrijke zaken binnen RODA ‘23. 
 

3.2. Technische Commissie 
Naast de JC is er ook een Technische Commissie (TC). De TC wordt geleid door het bestuurslid Technische 
Zaken. In de TC zitten tevens het Hoofd Jeugd Opleiding met een aantal Technische Jeugd Coördinatoren, 
met ieder een specifieke taak (Bovenbouw, Onderbouw en Meiden). Tevens heeft ook Hoofd Scouting 
zitting in de Technische Commissie.  
  
De TC is eindverantwoordelijk voor het voetbaltechnische beleid binnen de club. Zij heeft daartoe een  
jeugdvoetbalbeleidsplan opgesteld. Een samenvatting hiervan is te vinden op de RODA ’23 website.  
De TC bewaakt het voetbaltechnische beleid en ziet erop toe dat dit wordt uitgevoerd conform het 
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 een beeld te krijgen van de ontwikkeling van 
alle kinderen en te bewaken dat iedereen op een voor hem of haar passend niveau speelt.  De 
coördinatoren (zowel de jeugd als technische coördinatoren) hebben samen met de leiders en trainers een 
adviserende rol hierbij richting de TC.  
  
  

https://www.roda23.nl/wp-content/uploads/2019/04/2019-02-04-samenvatting-jeugdvoetbalbeleidsplan-def.pdf
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4. Taken Trainer/Leider/Coach 
 

4.1. De Trainer 
Over het algemeen heeft RODA ’23 voor selectieteams eigen trainers en wordt er twee à drie keer per 
week getraind. De niet-selectie teams trainen bij voorkeur ook twee keer per week (dit laatste is 
afhankelijk van een beschikbare trainer die dit verzorgt).  
 
Aan het begin van het seizoen maakt de TC een trainingsrooster. Deze is te vinden op de RODA ’23 
website. Deze is opgebouwd met vaste tijdsblokken per leeftijdscategorie. 
 
De niet selectieteams van de Onder 8 t/m Onder 12 krijgen 2x in de week een bloktraining. Dat houdt in 
dat zij in een soort circuitvorm met hun bloktrainer hun training afwerken. De bloktraining staat onder 
leiding van twee hoofdtrainers.  
 
De trainer: 

• 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 er bij gebruik op toe dat de kleedkamer na de training 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 komt.  
• Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de desbetreffende coördinator. De coördinator 

zorgt ervoor dat er verdere stappen worden ondernomen. 
• Dient een VOG (Verklaring Onbesproken Gedrag) te overleggen (deze wordt betaald door RODA 

’23), de coördinatie geschiedt door een daartoe aangewezen vrijwilliger.  
• Ziet er tijdens de training op toe dat jeugdleden en ouders de voor hen geldende gedragsregels 

naleven. 
 

4.2. De Leider 
De leider verzorgt de communicatie binnen het team middels een groepsapp. Nadat de teamindelingen 
voor het komend seizoen bekend zijn, zal de leider een WhatsApp groep aanmaken waarin de spelers 
en/of ouders/verzorgers van het team 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 verhinderingen, belangrijke data, afgelastingen 
of andere informatie snel aan alle betrokkenen door te geven.  
 
De jeugdcoördinator maakt tevens een leidersapp aan waarin alle leiders zijn opgenomen van een 
leeftijdscategorie. Zo zorgen we ervoor dat de communicatie tussen jeugdcoördinator en leider kort blijft 
en een ieder van dezelfde informatie wordt voorzien.  
 
De rol van de leider ziet er als volgt uit: 
 

• De leider heeft een voorbeeldfunctie voor het team en vertegenwoordigt RODA ’23. 
• De leider toont respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders. 
• De leider van het team stuurt minimaal 3 dagen voor de wedstrijd in de WhatsApp groep van het 

team de verzameltijd en de locatie van het verzamelen door; 
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• Bij een uitwedstrijd kan de leider ervoor kiezen eerst bij RODA ’23 te verzamelen en van daaruit 
gezamenlijk naar de tegenstander te rijden. Direct verzamelen bij de tegenstander is ook een optie; 

• Je verzamelt uiterlijk een half uur voordat de wedstrijd aanvangt, tenzij de leider anders meldt; 
• Bij aankomst op het sportpark meldt de leider van het team zich bij de ontvangstruimte (rechts in 

de gang van het hoofdgebouw) van RODA ’23 of bij het wedstrijdsecretariaat van de tegenstander. 
Daar meldt hij/zij dat het team aanwezig is en krijgt al dan niet een kleedkamer toegewezen; 

• Het kan voorkomen dat er borg gevraagd wordt voor een kleedkamersleutel, dus houdt hier 
rekening mee; 

• Aan het begin van het seizoen krijgt elke leider van de JO8 t/m JO12 per team een set eigen hoedjes 
en twee inspeelballen. Dat betekent dat je zelf altijd het veld moeten uitzetten en ook weer moet 
opruimen. Het team is zelf verantwoordelijk voor het materiaal en betaalt daar een borg voor.  

• Uitzetten veld: 
 Zie onderaan deze checklist wat de indelingen voor jouw team zijn. De JO8 t/m JO10 

speelt 6 tegen 6. De JO11 en JO12 spelen 8 tegen 8;  
 De leider kan alvast aan de ouders vragen om het veld uit te zetten, zodat het team 

direct aan de warming-up kan beginnen zodra ze op het veld komen; 
• Afbreken veld:  

 Na de wedstrijd (eventueel na de penalty’s) zorgen de ouders van de spelers van het 
team dat alle materialen van hun veld worden gehaald. Mocht er geen tegenstander 
na jou spelen dan worden de doelen buiten de oorspronkelijke veldlijnen geschoven. 
De leider ziet erop toe dat dit gebeurt en neemt de materialen weer in ontvangst; 

• Bij een thuiswedstrijd voor de JO8 t/m JO10 zorgt de leider voor een spelbegeleider. Zie hiervoor 
ook het hoofdstuk “De spelbegeleider” 

• Bij een thuiswedstrijd voor de JO11 en hoger probeert RODA ’23 zoveel mogelijk een scheidsrechter 
in te plannen. Indien er geen scheidsrechter voor een wedstrijd beschikbaar is, zal de leider moeten 
zorgen dat een ouder/verzorger de wedstrijd fluit. 

• Bij een thuiswedstrijd kan er voor het team en zijn/haar tegenstander limonade worden afgehaald 
bij de buitenbar beneden op het terras of boven in de kantine van RODA ’23. Hier noem je jouw 
team waarna je de kannen limonade plus bekers meekrijgt. (zowel voor het RODA ’23 team als voor 
de tegenstander). Op het veld wordt de limonade aan de tegenstander afgegeven. Uiteraard na de 
wedstrijd de kannen en bekertjes weer opruimen en afleveren bij de buitenbar; 

• Indien nodig wordt er omgekleed/gedoucht in de kleedkamer. De leider ziet erop toe dat deze 
netjes wordt achtergelaten. 

• De leider levert de kleedkamersleutel in bij de ontvangstruimte; 
• De leider vermeldt de uitslag in de digitale wedstrijdzaken app. Zie hiervoor het hoofdstuk 

“wedstrijdzaken app”. 

 
4.3. De Coach 

De rol van coach kan ook vervuld worden door een leider of een trainer.  
 

• Voorafgaand aan de wedstrijd begroet de coach de coach van de tegenstander en de 
scheidsrechter(s) of spelbegeleider. 

• Tijdens de wedstrijd is de coach de enige die aanwijzingen geeft aan de spelers. Ouders moedigen 
aan, maar mogen niet coachen. 

• De coach motiveert en enthousiasmeert de spelers. Hij zorgt ervoor dat spelers beslissingen van 
scheidsrechter(s) of spelbegeleider accepteren en respectvol gedrag vertonen. 
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• De coach zorgt voor de wissels tijdens de wedstrijd. 
• De coach wijst, indien van toepassing, een aanvoerder aan. 
• De coach 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. 
 

4.4. De Spelbegeleider 
Tot en met de JO10 dient het thuisspelende team zelf een spelbegeleider aan te wijzen. Het is de taak van 
de leider ervoor te zorgen dat er een spelbegeleider aanwezig is. Dit is bij voorkeur een ouder van een van 
de spelers. De taken van de spelbegeleider staan hieronder weer gegeven. 
 
De spelbegeleider neemt plaats langs het veld en 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 dit aan de spelers worden uitgelegd en neemt de 
spelbegeleider zijn beslissing. De spelregels per leeftijdscategorie zijn terug te vinden op de site van de 
KNVB: https://www.knvb.nl/assist/assist-scheidsrechters/wedstrijdzaken/spelregels 
 
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. 
 
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). 
• 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. 
• Vraagt de leider de uitslag door te geven in de Whatsapp groep van alle leiders, zodat de 
wedstrijdsecretaris dit kan noteren. 

 

4.5. De wedstrijdzaken app 
Waar je voorheen het wedstrijdformulier via de PC of papier invulde, wordt er tegenwoordig gebruik 
gemaakt van de app Wedstrijdzaken. De mDWF (Mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier) app kunnen 
aanvoerders, teammanagers, wedstrijdsecretarissen en (club)scheidsrechters alle zaken rondom een 
wedstrijd vastleggen. Hierbij kun je denken aan de spelersopgaaf, de scores (en eindstand) en tuchtzaken. 
Om in te kunnen loggen in de digitale wedstrijden app van de KNVB, dien je te beschikken over zowel een 
KNVB Account (voetbalNL), alsmede de rechten om deze app te kunnen gebruiken. 
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Met de app Wedstrijdzaken leg je het volledige wedstrijdformulier van jouw (zaal)voetbalwedstrijd digitaal 
vast op je mobiele telefoon. Van spelersopgaaf tot wissels en van tuchtzaken tot het invoeren van de 
eindstand. En zelfs de doelpuntenmakers achteraf. Alles wat je heel vroeger op papier deed en naderhand 
op de PC, kun je nu in de app invoeren. Heb je akkoord gegeven op het wedstrijdformulier, dan wordt het 
formulier automatisch doorgestuurd naar de bond. Dit scheelt dus weer een hoop extra werk voor de club. 
Op de website van KNVB Assist vind je een drietal handige instructievideo’s, neem daar vooral een 
kijkje! 
 
Het gebruik van de app betekende ook dat de fysieke plastic spelerspas werd afgeschaft. In de app zit voor 
elke speler een digitale spelerspas. Geen gedoe meer met spelerspassen die nog op de club liggen, maar 
altijd alle passen op je mobiel in je broekzak. Wel belangrijk dat je foto in de app goed gelijkend is. Op basis 
van de deze foto voert de scheidsrechter de controle uit.  
 
Bij RODA ’23 zal elke leider/trainer en coach standaard worden opgevoerd als KNVB lid in Sportlink. 
Vervolgens zorgen wij ervoor dat jij ook de rechten krijgt, om het mDWF in te kunnen vullen. Belangrijk 
hierbij is wel dat jij zo snel mogelijk als leider/coach je aanmeld als niet spelend lid bij RODA ’23 bij de 
ledenadministratie. Ben je al (spelend) lid bij RODA ’23, dan hoef je alleen jou gegevens door te geven aan 
ict@roda23.nl, zodat wij de rechten kunnen instellen bij het desbetreffende team waar je leider/coach van 
bent.  
 
Indien je nog geen (niet spelend) lid bent bij RODA ’23 en je als teammanager opgevoerd wilt worden bij 
een team, dien je eerst via de website van RODA ’23 je online aan te melden als niet spelend lid. Vermeld 
hier bij het opmerkingen veld onderaan, dat je als teammanager wilt worden opgevoerd bij het 
desbetreffende elftal. 
 
Voor eventuele vragen, kun je altijd contact opnemen met Robbert Tol (ict@roda23.nl).   

http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/wedstrijdbepalingen/digitaal-wedstrijdformulier-veld--en-zaalvoetbal/mobiel-dwf-veldvoetbal/ondersteuning
mailto:ict@roda23.nl
mailto:ict@roda23.nl
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5. Toernooien  
Tussentijds of aan het eind van elk seizoen zijn er  verenigingen die toernooien organiseren. Voor de 
spelers is het meedoen aan een toernooi een leuk gebeuren en een leuke afsluiting van het seizoen. De 
meeste toernooien nemen vaak een halve- tot een hele dag in beslag.  
Om zicht te krijgen welke teams meedoen aan toernooien en ervoor te zorgen dat een ieder de kans krijgt 
om zich in te schrijven voor een toernooi is een toernooicommissie opgericht. Zij coördineren de 
aanvragen en zetten deze uit bij de desbetreffende jeugdcoördinator.  
 
De ervaring leert dat uitnodigingen voor toernooien op verschillende e-mailadressen binnenkomen. Heb je 
ooit je privé-emailadres achtergelaten, dan komt de uitnodiging voor het volgende toernooi in je privémail 
terecht. Andere commissies binnen Roda ’23 ontvangen ook uitnodigingen voor toernooien. Het risico is 
dat deze uitnodigingen niet bij de juiste personen (coaches, leiders, coördinatoren) terecht komen en 
‘verdwijnen’.  
 
OPROEP: heb je een uitnodiging voor een toernooi ontvangen, mail deze dan door naar: 
toernooien@roda23.nl. Wij zorgen ervoor dat de uitnodiging binnen RODA’23 verspreidt wordt en 
informeren de uitnodigende club. (zo krijgt iedereen een gelijke kans). 
 
 
Hoe gaat de procedure voor een toernooi in zijn werk: 

• De toernooicommissie bekijkt voor welke leeftijdscategorie de uitnodiging is en stuurt dat door 
naar de desbetreffende jeugdcoördinator; 

• De jeugd coördinator stuurt de uitnodiging rond naar de leiders van de desbetreffende 
leeftijdscategorie en verzoekt om een snelle reactie (Toernooien zijn gewild en zitten vaak snel vol, 
een snelle opvolging is dus gewenst.); 

• De leider inventariseert bij de coach en spelers/ouders of deelname gewenst is en schrijft het team 
zelf in voor het toernooi.; Let op: Bij de inschrijving van het toernooi dien je de toernooicommissie 
en de jeugdcoördinator mee te nemen in de CC. 

• Opgeven is ook deelnemen! 
• Mocht het team op het laatste moment voor aanvang van een toernooi afvallers hebben, dient er 

zo snel mogelijk in samenspraak met de jeugdcoördinator gekeken te worden naar eventuele 
vervangende spelers uit andere teams indien mogelijk. 
 

Het afsluitingstoernooi (einde van het seizoen) of de Kick-off dagen aan het begin van het seizoen voor de 
teams van RODA ’23 zijn onderdeel van het seizoen en hierdoor verplicht voor alle teams. De data hiervoor 
worden tijdig gecommuniceerd, zodat men weet dat men dan niet op andere toernooien kan inschrijven.  
 
 
  

mailto:toernooien@roda23.nl
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6. Belangrijke procedures 
Net als bij bedrijven/instellingen zijn er een aantal procedures, die 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 trainers/leiders/coaches 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. 
 

6.1. Aanvraag materialen 
Elk team heeft recht op materialen (zoals ballen) om te trainen en/of te gebruiken voor aanvang van een 
wedstrijd. De bloktrainers maken gebruik van het materiaal die de hoofdtrainer hen toebedeelt tijdens de 
training. Dit materiaal dient na de bloktraining dan ook weer aan de hoofdtrainer teruggegeven te worden. 
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, dient de trainer of de leider tijdig (zodra de teamsamenstelling bekend 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 vriendelijk een cc naar de desbetreffende coördinator mee te zenden, zodat hij/zij 
weet dat de aanvraag is ingediend. 
 
Regels en Afspraken Materiaal 
 

• Bereikbaarheid 
o Per mail (materiaal-tc@roda23.nl) 
o App of telefoon 

 Marcel van Bennekom (06-57806515) 
o Marcel is met grote regelmaat aanwezig op de club en bereid om "ter plekke" zaken te 

regelen. In het begin en einde van ieder seizoen zullen er afspraken komen op welke 
momenten er spullen opgehaald en/of teruggebracht kunnen worden in overleg met de TC. 
Dit wordt gecommuniceerd via de website en in de whatsapp groepen van de leiders. 

• Bestellingen kunnen doorgegeven worden via materiaal-tc@roda23.nl Alle materiaal bestellingen 
kunnen alleen door materiaal TC gedaan worden bij de betreffende leveranciers. 

• Materiaal TC beheert de diverse materiaal ruimtes (ballenhokken, etc.). Iedereen wordt geacht de 
ruimtes netjes te houden.  

• Borg wordt gevraagd voor: 
o Tag (blauw) €10 
o Magneetbord (complete set) €20 
o Winterjas €20 
o Hoedjes (veldafzetting) + 2 ballen € 20 

Aan het eind van het seizoen dienen de spullen weer ingeleverd te worden bij materiaalzaken, 
waarna u de borg retour ontvangt. 

• Materiaal TC valt onder de TC en kan als zodanig hierop terugvallen in het geval van: 
o Onenigheid over materiaal 
o Advies / ruggenspraak over materiaal keuzes 
o Niet volgen van regels / afspraken door trainers en/of andere vrijwilligers 

• Na de laatste training op vrijdagavond, worden de doelen op de juiste plekken opgeruimd voor het 
weekend door trainers die als laatste op veld 1 en 2 trainen. Dat betekent de spullen van veld 1 
links naast de tribune op de daarvoor beschikbare ruimte en de spullen van veld 2 op de grasstrook 
naast veld 2. Mocht er onvoldoende plek zijn naast de tribune, dan ook deze spullen op de 
grasstrook. We dienen te allen tijde rekening te houden met minder valide mensen en 

mailto:materiaal-tc@roda23.nl
mailto:materiaal-tc@roda23.nl
mailto:materiaal-tc@roda23.nl
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hulpdiensten. Het is uitermate belangrijk dat de doelen opgetild worden en niet geschoven worden. 
Door doelen te schuiven ontstaat er schade aan de doelen! Indien doelen beschikken over wielen, 
kan het doel gekanteld worden en is deze verrijdbaar. Echter mogen de doelen met wielen 
uitsluitend op kunstgras gebruikt worden.  

• Trainers (m.u.v. de bloktrainers) ontvangen een groene container met nummer  en daarin ballen en 
andere benodigdheden voor een training. Hiervoor wordt geen borg in rekening gebracht. Echter, 
indien er zaken missen aan het einde van het seizoen, dienen de kosten hiervan door het 
betreffende team te worden voldaan. 

• Trainers zijn zelf verantwoordelijk voor het correct neerzetten van de containers (op nummer 
volgorde) in het ballenhok en dat er als een goede huisvader/vrouw wordt omgegaan met de 
spullen die uitgeleend worden door RODA ’23 en als zodanig eigendom zijn van RODA ’23. 

• Het is niet de bedoeling dat er sleutels worden doorgegeven aan anderen.  
• Tot slot verzoeken wij elke vorm van schade of defect aan welk materiaal te melden via materiaal-

tc@roda23.nl.   
• Voor de tag/sleutel dient contant borg betaald te worden.  
• De tags zijn geregistreerd op naam. Het is daarom niet toegestaan deze te ruilen met of door te 

geven aan andere trainers.  

6.2. Oefenwedstrijden   
Het is mogelijk om oefenwedstrijden voor je team te organiseren. Dit kan bijvoorbeeld een oefenwedstrijd 
zijn tegen een ander team van RODA ‘23 of een andere vereniging. Belangrijk hierbij is dat we RODA ‘23 
goed op de kaart willen zetten en willen dat alles rondom dergelijke oefenwedstrijden goed geregeld is. Je 
kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het openstellen van de 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 dienen 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 spelen. 
 
6.2.1. Protocol oefenwedstrijd aanvragen 

 
1. Verzoek voor een oefenwedstrijd (midweeks, alleen op woensdagavond) wordt verstuurd naar de 

wedstrijdsecretaris via wedstrijdenpupillen@roda23.nl. De aanvraag moet één week voor aanvang 
van de wedstrijd gedaan zijn. Aanvragen die na deze tijd binnen komen worden niet meer in 
behandeling genomen. Alleen aanvragen die via de e-mail binnenkomen worden in behandeling 
genomen (geen aanvragen via whatsapp/sms).  

2. De wedstrijdsecretaris vraagt binnen twee (2) werkdagen of het mogelijk is om de oefenwedstrijd 
te kunnen spelen op de aangevraagde datum en informeert Kantinezaken en Algemene Zaken, in 
verband met de kleedkamer-indeling.  

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

mailto:materiaal-tc@roda23.nl
mailto:materiaal-tc@roda23.nl
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4. Is de tegenstander, datum en tijd bekend van de oefenwedstrijd, dan geeft de aanvrager dit door 
aan de wedstrijdsecretaris. Deze zal de oefenwedstrijd invoeren in Sportlink_Club. Daarna zal hij dit 
bevestigen aan Kantinezaken en Algemene Zaken.  

5. De betreffende commissie (Jeugd/Senioren) en/of betreffende wedstrijdsecretaris draagt zorg 
voor:  

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 en 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 gedurende zomertijd, vanwege de 
beperkte beschikbaarheid van verlichte velden. Hierdoor komen de trainingen midweeks niet in 
gedrang. Mocht er toch een oefenwedstrijd aangevraagd worden tijdens de winterperiode, kan deze 
alleen doorgaan als de Technische Commissie ook zijn akkoord geeft. Er moet namelijk geschoven 
worden met trainingen.  

 
 

6.2.2. Oefenwedstrijden – periode voorbereiding voor het seizoen en na afloop  
 

Voor oefenwedstrijd in de periode vóór het seizoen en direct na het seizoen (dus de voorbereiding), 
kunnen oefenwedstrijden daar waar mogelijk 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 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 zullen 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.  
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6.3. 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. 

7. Interne trainerscursus 
Binnen de club leiden we niet alleen voetballers op maar ook trainers krijgen de kans zich te 
ontwikkelen.  Daarmee maken we onderscheid in diverse categorieën van startende trainer/ouder met 
weinig tot geen ervaring tot en met ervaren trainers met diploma. Bij selectie teams streven we ernaar 
om conform het jeugdvoetbal beleidsplan trainers aan te stellen met de vereiste KNVB diploma’s.  Dit 
varieert van een pupillen diploma tot en met UEFA B Youth.  
 
Trainers die ambitie hebben krijgen de kans om middels een ontwikkelplan deel te nemen aan de 
diverse opleidingen. Vanuit de jeugd proberen we zo veel als mogelijk leden enthousiast te krijgen om 
als trainer aan de slag te gaan. Daarbij starten we in principe bij de bloktrainingen waarna er 
mogelijkheden geboden worden om door te groeien naar een selectie pupillen team of hoger junioren 
team. Indien je bij RODA’23 als trainer aan de slag wil kan je dit aangeven bij de desbetreffende TC 
coördinator en zal er contact opgenomen en een ambitie plan gemaakt worden.  
 
Voor trainers die interesse hebben in het keepersvak zijn er tevens diverse mogelijkheden en 
opleidingskansen. Vanuit de club is een keepers plan ontwikkeld die de startende trainer helpt en ook 
daar liggen mogelijkheden om een KNVB diploma te behalen t/m het niveau Goalkeeper B. 
 

8. EHBSO 
RODA’23 streeft ernaar om minimaal 1 x per jaar verdeeld over meerdere dagen een EHBSO (Eerste 
Hulp bij Sport Ongevallen) informatiebijeenkomst te houden voor leiders/trainers/coaches (verplicht) 
en eventueel andere gegadigden. Deze avond wordt door de fysiotherapeut van RODA’23 
gepresenteerd. Via de jeugdcommissie wordt tijdig gecommuniceerd wanneer u zich kunt inschrijven 
voor een informatiebijeenkomst.  

 

9. Bloktraining 
De bloktraining is een trainingsmodel waarbij een voetbalveld wordt opgedeeld in een aantal 
oefeningen welke successievelijk door ieder team worden afgewerkt. Na een bepaalde tijdsperiode 
schuiven de teams door naar de volgende oefening.  
 
Binnen RODA ’23 vinden wij het belangrijk dat ook de spelers van de niet-selectie teams voldoende 
aandacht krijgen en de mogelijkheid tot individuele ontwikkeling. We streven ernaar elk team (selectie 
en niet-selectie teams), gelijk te behandelen. Zowel qua aandacht als qua faciliteiten. In het kader van 
gelijke(re) kansen is het van belang dat ook de niet selectieteams 2 keer kunnen gaan trainen onder 
begeleiding van trainers met de juiste kennis en vaardigheden.  
 
Vanuit de club worden op maandag en woensdag de twee bloktrainingen momenten (één keer per 
week door elkaar en één keer als team) volgens de jaarplanning georganiseerd. Door twee trainingen 
te faciliteren kunnen spelers die zich langzamer of later ontwikkelen in de toekomst ook de 
mogelijkheid krijgen om een selectiespeler te worden. Dit zal uiteindelijke het niveau van de 
jeugdopleiding ten goede komen.  
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10. Trainersvergoeding 
Een reguliere (keepers)trainer (bloktrainers uitgezonderd)  ontvangt per seizoen € 150,- voor 1 training 
per week per team. Bij 2 trainingen per week per team wordt dit bedrag verdubbeld. Indien er een 2e 
trainer op hetzelfde team staat op dezelfde trainingsdag, dan wordt de vergoeding gedeeld. De 
uitbetaling vindt 2 keer per jaar plaats. De eerste keer rond de kerstperiode en de tweede aan het 
einde van het seizoen. 
 
De reguliere trainer ontvangt aan het begin van het seizoen een trainersovereenkomst. Deze vult hij/zij 
in en stuurt hij retour naar het opgegeven adres. De trainersovereenkomst is alleen geldig gedurende 
dat voetbalseizoen en wordt niet automatisch verlengd. Bij tussentijds beëindigen van het trainerschap 
of langdurige afwezigheid waardoor je geen training meer kan geven is de trainer verplicht dit te 
melden bij de desbetreffende jeugd coördinator.  
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Bijlage 1. Gedragsregels 
 

Zoals bij elke vereniging, bedrijf en zelfs thuis, zijn er regels waaraan men zich dient te houden. Wij 
verzoeken iedereen om hier goed en aandachtig naar te kijken, zodat we samen goed voor de dag 
komen. 

 
1.1. 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. 
 

1.2. Gedragsregels voor de spelers 
• Wees sportief en vertoon teamgeest als onderdeel van jouw team. Steun je medespelers waar 

nodig. 
• Houd 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. 
• 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.  
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1.3. 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. 

• Dient een VOG (Verklaring Onbesproken Gedrag) te overleggen (deze wordt betaald door RODA 
’23), de coördinatie geschiedt door de jeugdcoördinatoren. 

 
1.4. 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. 

 
1.5. Gedragsregels rondom het gebruik van alcohol, tabak en drugs (rookvrij complex) 
• RODA ’23 wil bijdragen aan een gezonde toekomst voor onze jeugdspelers. Ons sportterrein is dat 

dan ook bijna geheel rookvrij. Alleen op het terras wordt een hoekje ingericht voor rokers.  
• 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 ervan 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. 
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• Drugsbezit, drugsgebruik en alcohol in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden 
tot een veld/complex verbod. 

 
 

1.6. Gedragsregels social media gebruik 
Social media biedt kansen om te laten zien dat je trots bent op de vereniging en kunnen bijdragen aan 
een positief imago van RODA ’23. Het delen van informatie en kennis met groepen waarmee op 
traditionele wijze nauwelijks communicatie mogelijk was kan leiden tot een beter beeld van de 
vereniging. Net als bij de opkomst van e-mail en internet ontstaan er ook nu vragen bij het gebruik van 
social media. Om verschillende denkbeelden over het gebruik van social media bij RODA’ 23 niet te 
laten leiden tot misverstanden zijn deze richtlijnen ontwikkeld.  

 
Bedenk dat…  

• Het gebruik van social media ‘real time’ gebeurt. Een druk op de knop en jouw bericht staat 
direct online.  

• Online-informatie misschien wel eeuwig online staat. Het is niet altijd gemakkelijk om 
informatie naderhand te (laten) verwijderen. Bedenk dus goed hoe je wil overkomen in tekst, 
beeld en geluid – en niet alleen voor dat ene moment. Zo gebruiken bijvoorbeeld werkgevers 
vaak google om uit te zoeken wie de sollicitanten zijn. Probeer de eerste te zijn om je eigen 
fouten te corrigeren, zonder eerdere berichten per definitief te wijzigen of te verwijderen. 
Vermeld daarbij dat jij degene bent die het bericht wijzigt. Geef bij verwijdering een goede 
reden.  

• Je ook rekening dient te houden met het wettelijk vastgelegde beeld-, auteurs- en citaatrecht. 
Het is verboden om zonder toestemming van de maker andermans werk te publiceren. 
Schending van deze wet kan je een boete opleveren van honderden euro’s.  

• Sociale omgangsvormen online net zo goed gelden als offline. Respecteer degene tot wie je je 
richt. Laster, beledigingen en obsceniteit zijn niet geoorloofd. De privacy van anderen wordt 
gerespecteerd.  

• Je zoveel mogelijk inhoudelijk dient te reageren op stukken van anderen. Alleen je mening 
geven, zonder onderbouwing daarvan, vervuilt de discussie en zegt meer over de schrijver van 
de reactie dan over het stuk. Onthoud dat dit soort reacties ook in google naar boven kunnen 
komen.  

 
Het gebruik van social media (zoals Facebook, Twitter, Whatsapp, Snapchat, Instagram, enz.) is niet 
meer weg te denken uit onze samenleving. Om die reden vinden wij het binnen RODA ’23 erg 
belangrijk dat voor iedereen duidelijk is wat wij van hem of haar verwachten bij het gebruik van die 
social media. Uiteraard gaat het dan om het gebruik van social media dat van invloed is of kan zijn op 
het werk of de voetbalvereniging RODA ’23.  

 
Voor leden van RODA ’23 gelden dan ook de volgende uitgangspunten en richtlijnen voor het gebruik 
van social media. Zoals gezegd gaat het dan alleen om situaties waarbij er een overlap is (of kan zijn) 
tussen voetbal en privé. Als er geen raakvlak is met de vereniging dan is dat de privé-situatie van het lid 
van RODA ’23. Maar let op: ook dan is het belangrijk om voorzichtig om te gaan met social media. Er 
zijn al voorbeelden van privé-uitlatingen waardoor RODA ’23 in de problemen kwam. Vandaar de 
volgende uitgangspunten.  

 
Uitgangspunten  

• Wees positief op social media;  
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• Wees je als lid van RODA ’23 bewust van de gevolgen van het gebruik van social media. Alles 
wat je via social media verspreidt staat vast, en is eenvoudig terug te vinden en vaak lastig weer 
te verwijderen;  

• Realiseer je dat je online ook netjes met elkaar om moet gaan, net als in het gewone leven;  
• Gebruik ook op social media geen bedreigende, (seksueel) intimiderende, beledigende, 

discriminerende of racistische taal;  
• Respecteer de privacy van anderen;  
• Wees je ervan bewust dat wat je op social media plaatst door anderen kan worden begrepen 

alsof je dat namens RODA ’23 hebt geplaatst;  
• Mocht je het om één of andere reden toch nodig vinden om via social media iets te plaatsen 

over een onderwerp dat te maken kán hebben met RODA ’23, dan moet je bij het plaatsen 
duidelijk benoemen dat je dat op persoonlijke titel doet. Wat mag niet?  

• Via social media negatieve uitlatingen doen over RODA ’23 of over leden van de vereniging;  
• Via social media uitlatingen doen over de relaties en/of sponsoren en/of leveranciers van RODA 

’23, ongeacht waar dit over gaat;  
• Iets op social media plaatsen dat het belang van RODA ’23 zou kunnen schaden;  
• Via social mediarechten van derden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van een foto 

waar iemands gezicht op staat (portretrecht), een foto plaatsen die iemand anders heeft 
gemaakt (beeldrecht), een merk noemen of een bepaald citaat overnemen (auteursrecht).  

Bij overtreding van de uitgangspunten en richtlijnen kan RODA ’23 maatregelen treffen. 
 

 
1.7. 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). 
• 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. 
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Bijlage 2. Veldindeling jeugd tot en met JO12 
 
6x6 is voor de JO8 t/m JO10 en 8x8 voor de JO11 t/m JO12 
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Bijlage 3. Plattegrond velden RODA ‘23 
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Contactgegevens 
 
Jeugdcommissie 
 
Bestuurslid jeugdzaken : Hans Feenstra    jeugdzaken@roda23.nl 
 
Secretaris Jeugdzaken : Sandra Tol     jcsecretariaat@roda23.nl  
   
Wedstrijdsecretaris  :  Dennis de Smidt   wedstrijdenpupillen@roda23.nl 

     wedstrijdenjunioren@roda23.nl 
Coördinatoren 
 
Coenradies  (4 t/m 7 jaar)     :  Ron Koolhaas    coenradies@roda23.nl 
     
JO8 en JO9                 :  Sylvia van Groeningen  jeugdjo9@roda23.nl 
 
JO10 en JO11-11               :  Karen Calis    jeugdjo11@roda23.nl 
 
JO12 en JO13                : Peter ten Cate    jeugdjo13@roda23.nl 
 
JO14 en JO15                :  Martijn Janssen   jeugdjo15@roda23.nl 
 
JO16 en JO17                :  Roelof Ottenhoff    jeugdjo17@roda23.nl 
 
JO18 en JO19-19              :  Stefan Dijkshoorn    jeugdjo19@roda23.nl 
 
MO9 t/m MO13  : Sylvia van Groeningen  jeugdmo13@roda23.nl 
 
MO15 t/m MO19  : Peter Trauschke   jeugdmo19@roda23.nl 
 
Scheidsrechters  : René Wesseling   scheidsrechters@roda23.nl 
 
Technische Commissie 
 
Hoofd Jeugd Opleiding : Xander Baert    hjo@roda23.nl  
 
Bestuurslid Technische  
Zaken    : Hans Feenstra    technischezaken@roda23.nl  
 
Hoofd scouting  : Michel Burger    scouting@roda23.nl 

 
Technisch jeugdcoördinator 
onderbouw   : Michel Burger    tjconderbouw@roda23.nl 

      Johan ten Broek 
Technisch jeugdcoördinator 
bovenbouw   : Ruud Reitsma    tcjbovenbouw@roda23.nl 
 
Technisch coördinator 
meiden/vrouwen  : Peter Trauschke   tcvrouwen@roda23.nl 
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