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Noodzakelijke informatie voor jeugdtrainers van CVV 

Zwervers 

Dit boekje is een handvat voor onze trainers. Het bevat nuttige informatie, richtlijnen en geeft aan wat CVV 

Zwervers van jouw als jeugdtrainer verwacht. 

 

1. CVV Zwervers: De Club 

Sinds 1930 

Capelse Voetbal Vereniging (CVV) Zwervers is opgericht in 1930 en is met bijna 800 spelende leden de 

grootste voetbalvereniging in Capelle aan den IJssel. Het is ook de enige club die naast senioren,  jeugd 

(meiden en jongens) voetbal aanbiedt voor gehandicapten (G-voetbal). 

Naam en sportpark 

Omdat Zwervers in de beginjaren op vijf verschillende locaties heeft gespeeld is de naam Zwervers 

gekozen. Sinds 1986 speelt CVV Zwervers op Sportpark Couwenhoek. In 2014 heeft het sportpark een 

metamorfose doorgemaakt en is het momenteel een van de mooiste sportcomplexen in de regio. Het 

onderhoud van het complex wordt grotendeels gedaan door vrijwilligers die het park tot in de puntjes 

onderhouden. 

Iedereen is welkom 

Bij CVV Zwervers is iedereen welkom die zich conformeren aan de gedragsregels en de 

contributieverplichtingen nakomt. Leden die wat voor de club willen doen hebben een streepje voor. Een 

vereniging kan immers alleen maar bestaan bij de inzet van vrijwilligers. 

Missie en visie 

CVV Zwervers heeft haar missie en visie samengevat in de volgende ambitie: “Sportief en met Plezier 

presteren” is het voetbal zoals Zwervers dat willen spelen. Zowel binnen als buiten het veld moet deze 

ambitie zichtbaar en voelbaar zijn. 

 

2. Organisatie jeugdafdeling 

Jeugdbestuur 

De aansturing van de jeugd ligt bij het jeugdbestuur. Het jeugdbestuur bestaat uit de jeugdvoorzitter, de 

hoofd opleidingen en een aantal coördinatoren.  

Binnen de jeugdafdelingen hebben zij elk hun eigen rol en verantwoordelijkheid. 

• Jeugdvoorzitter Is eindverantwoordelijk voor de jeugdafdeling en lid van dagelijks bestuur. 

• Hoofd opleidingen. Het opleiden en begeleiden van onze trainers, verantwoordelijk voor alle 1e 

teams in elke leeftijdscategorie, interne scouting, samenstelling selectieteams en ontwikkelen van 

de club op technische en organisatorisch vlak.. 

• Coördinator. Is verantwoordelijk voor de aanstelling van de trainers. Daarnaast mede 

verantwoordelijk voor de teamindeling en aanspreekpunt voor de trainers en/ouders. 

• Trainer. Is verantwoordelijk voor de begeleiding bij trainingen en wedstrijden. Hij/zij zorgt voor 

duidelijke afspraken met de spelers over aanwezigheid, trainingstijden, geeft gevarieerde 

trainingen en heeft een positieve wedstrijdcoaching. 
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3. Highlights Voetbalbeleidsplan 

Algemeen 

Het jeugdbestuur bewaakt het gedachtegoed van het voetbalbeleidsplan van CVV Zwervers. Hieronder 

staan de belangrijkste elementen van dit beleidsplan opgesomd. 

• Sportief en met plezier presteren moet het uitgangspunt zijn voor iedereen; 

• Kampioen worden is voor geen enkel team een doel op zich.  

• Het optimaal opleiden en begeleiden van de jeugd is de hoofddoelstelling.  

• Opleiden, beter worden en plezier hebben is wat het uitgangspunt moet zijn;  

• Elk selectieteam wordt (bij voorkeur) getraind door gediplomeerde sociaalvaardige trainers; 

• Elk  recreatief team heeft minimaal één trainer. Van deze trainers wordt verwacht dat zij beschikken 

over goede sociale en communicatieve vaardigheden en dat zij bijdragen aan een optimale teamgeest 

en sfeer op en buiten het veld. Positief coachen is het uitgangspunt.  

• Hoofd opleidingen heeft als voornaamste taak de jeugdtrainers te sturen en te ontwikkelen.  

• Bij onvoldoende trainingsopkomst kunnen teams worden samengevoegd. Ook kan de 

trainingsfrequentie worden teruggebracht naar één maal per week als er onvoldoende ruimte op de 

velden beschikbaar is of als er te weinig interesse is. 

• De jeugdcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor het vinden en voordragen van trainers. 

• Definitieve aanstelling van de trainers vindt plaats in het jeugdbestuur. De coördinator fungeert als 

aanspreekpunt voor de trainers en stuurt de trainers ook aan.  

• Bij voorkeur heeft ieder team ten minste één assistent trainer. Ook van de assistent trainers wordt 

verwacht dat zij beschikken over dezelfde kwaliteiten als een trainer. 

• Bij de recreatieve teams hebben alle spelers de garantie van voldoende speelminuten. Op basis van 

trainingsopkomst of gedrag kan hier van worden afgeweken. 

• Bij de prestatieve teams wordt iets meer naar de prestatie gekeken, trainingsintensiteit en gedrag en 

kan het zijn dat sommige spelers iets minder aan spelen toekomen dan anderen. Als dit structureel 

wordt zullen andere oplossingen worden gezocht zodat spelers wel hun speelminuten krijgen 

(bijvoorbeeld invallen in ander team). 

Recreatieve en selectieteams 

Binnen de jeugdafdeling hebben we een onderscheid tussen recreatieve en prestatieve teams. Hoewel 

spelers op elk niveau natuurlijk liever winnen dan verliezen, zijn wij van mening dat op het recreatieve 

niveau plezier belangrijker is dan de winst.  

Bij selectieteams is het uitgangspunt dat trainers een opleiding hebben gevolgd en ervaring hebben. Het 

ontwikkelen van spelers en het team zijn de belangrijkste aandachtspunten voor het technische kader. Bij 

recreatieteams staat plezier en spelbeleving voorop. 

Dit houdt in dat in de recreatieve teams alle spelers dezelfde kansen en speeltijd krijgen. Het is nu 

eenmaal zo dat niet alle spelers hetzelfde spelniveau bezitten en dat ook de mindere spelers hun best 

doen.  

Aan selectiespelers worden wel specifieke eisen gesteld op het gebied van prestaties. Spelers die onder 

het niveau van het team presteren hebben de kans teruggezet te worden naar een lager team. Uiteraard 

zal dit niet zomaar gebeuren en zal een trainer hieraan voorafgaand gesprekken met de betreffende 

speler voeren. Gedrag, trainingsopkomst en voetbalprestaties kunnen aanleiding zijn om spelers door te 

schuiven. 

Aan het begin van elk seizoen wordt vastgesteld welke teams als selectieteams worden aangemerkt. 

Bovenbouw en Onderbouw 

Dit is een veel gebruikte indeling van de jeugdteams. Met onderbouw worden alle teams van O7 t/m O12 

bedoeld. De teams van O13 t/m O19 vallen onder de bovenbouw.  
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Uitgangspunten teamindeling 
Belangrijk uitgangspunt bij de teamindeling is dat spelers van een gelijk niveau zoveel 
mogelijk in een team spelen. Bij de teamindeling houden we rekening met de technische, 
conditionele, tactische en andere mentale kwaliteiten van de spelers. Hierdoor ontstaat een omgeving 
waarin spelers zich kunnen ontwikkelen. 

Het juist indelen van jeugdteams is essentieel voor een goede jeugdopleiding. Dit geldt uiteraard zowel 
voor de selectie- als de recreatieve teams.  

Een selectieteam bevat de beste spelers uit de leeftijdscategorie. Alle andere spelers worden verdeeld 
over de overige recreatieve teams. 

Planning teamindeling 
Het tijdschema voor de indeling van de teams ziet er als volgt uit: 

• Augustus t/m juni : beoordeling van de spelers door trainers, coördinatoren en 
hoofdopleidingen 

• mei   : Teamindeling nieuwe seizoen concept klaar  

• 16 juni   : Teamindeling bekend *) 

*) wijzigingen in de samenstelling van een team zijn nog mogelijk als gevolg van de komst of het vertrek 
van leden en/of prestaties van spelers gedurende het seizoen. 

Wijziging teamindeling tijdens het seizoen  
Het is mogelijk dat een bepaalde speler zich tijdens het seizoen dusdanig ontwikkelt dat het voor hem 
wellicht beter is om in een lager/hoger team of hogere leeftijdscategorie te voetballen. Spelers kunnen 
hiervoor worden voorgedragen door de trainer of leider of door interne scouting. Wisselingen van spelers 
gedurende het seizoen kan uitsluitend na goedkeuring van het jeugdbestuur. 

Voor alle jeugdteams geldt dat er alleen sprake kan zijn van wisselingen tussen teams tijdens de 
winterstop. De winterstopperiode wordt gebruikt voor een eventuele herindeling van spelers. Alleen in 
uitzonderlijke situaties kan het jeugdbestuur hiervan afwijken en een speler ook op een ander moment 
doorschuiven. 

Meiden en jongensteams 

Bij CVV Zwervers spelen de meiden in teams met alleen maar meiden en jongens in teams met alleen 

maar jongens. Uitzonderingen hierop zijn:  

1. Talentvolle en/of ambitieuze meiden die meer weerstand nodig hebben om beter te worden.  

2. Er geen meidenteam voorhanden is in een bepaalde leeftijdsgroep.  

3. Er teveel meiden beschikbaar zijn voor een leeftijdsgroep en er geen goede verdeling te maken is 

over de andere meidenteams.  

In bovengenoemde gevallen kan besloten worden om meiden in jongensteams in te delen. Het besluit om 

meiden in jongensteams in te delen kan alleen maar worden genomen door het jeugdbestuur.  

Bij optie 2 en 3 zal het jeugdbestuur voortdurend monitoren of de meiden die in jongensteams spelen 

over kunnen stappen naar meidenteams. Zodra de gelegenheid zich voortdoet zullen de meiden weer 

terug moeten naar de meidenteams. 

Lenen van spelers uit andere teams 

Ieder seizoen ontstaan er vanwege blessures, schorsingen, vakanties en schoolverplichtingen weer 

situaties waarbij jeugdspelers op zaterdag en/of zondag incidenteel doorgeschoven moeten worden naar 

andere teams.  
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Het uitgangspunt van het doorschuiven van spelers is dat het verenigingsbelang uitgaat 

boven het elftalbelang en dat iedere trainer en speler eraan mee moet werken om 

andere teams compleet te maken.  

Voor het (uit)lenen van jeugdspelers gelden onderstaande spelregels:  

• Er kan in beginsel worden geleend van een ander team als er 2 of minder wisselspelers zijn. Heeft een 

team 3 of meer wissels dan mag er niet geleend worden van een ander team. Voor selectieteams 

geldt een uitzondering omdat daar ook naar een goede veldbezitting (positioneel) wordt gekeken. 

 

• Het uitgangspunt is dat we spelers altijd lenen bij een lager team. Zo geven we spelers die lager 

spelen een kans. Lenen bij hogere teams is uitsluitend toegestaan na toestemming van het 

jeugdbestuur. 

 

• De werkwijze is als volgt: 

✓ Verzoek van de trainer (laatste trainingsdag) in trainers groepsapp met info: aantal spelers 
benodigd (eventueel positie), verzameltijd, uit/thuis  

✓ Indien er geen oplossing komt dan melding maken bij betreffende coördinator 
✓ Coördinator schakelt met andere leeftijdscategorie e/o hoofd opleidingen 

 

• Belangrijke spelregels: 
✓ Trainers benaderen/verzoeken nooit spelers rechtstreeks 
✓ De inlenende trainer m.b.t. inlenende spelers: 

▪ Zorgt voor vervoer bij uitwedstrijden 
▪ Meldt middels de groepsapp voor trainers welke spelers ingeleend worden 
▪ Spelers die worden geleend krijgen minimaal de 50% van de wedstrijd speeltijd 

 

• Jeugdspelers die op zaterdag spelen, mogen uitsluitend na goedkeuring van de hoofd opleidingen 

uitgeleend worden aan herenteams die op zaterdag of zondag spelen 

 

• Wordt een team op het allerlaatste moment (de wedstrijddag) geconfronteerd met een afmelding, 

dan dient de betrokken trainer/leider altijd in overleg met de technische jeugdcoördinator in 

redelijkheid naar een oplossing te zoeken. 

 

• Spelers die weigeren door te schuiven naar een ander team om mee te spelen kunnen ook niet 

uitkomen bij hun eigen team. Het jeugdbestuur kijkt naar passende maatregelen. 

Interne scouting (i.p.v. selectietrainingen) 

Hoofdjeugdopleiding is verantwoordelijk voor de interne scouting. Hij doet dit met behulp van de coördinatoren. 

Samen hebben ze de taak om gedurende het seizoen de prestaties van spelers in de recreatieve teams te 

beoordelen. Spelers die vooruitgang boeken en eigenlijk een selectieteam waardig zijn zullen, na overleg en met 

goedkeuring van hoofd opleidingen worden benaderd voor een gesprek. Hier zal altijd een van de ouders of 

verzorgers bij moeten zijn. Dit gesprek heeft als doel om aan te geven waarom de betreffende speler beter een 

niveau hoger kan gaan spelen. Door dit gedurende het jaar goed te doen zijn geen selectietrainingen meer nodig 

aan het eind van het seizoen. 

 

4. Wat verwachten we van een jeugdtrainer 

Jeugdtrainer bij CVV Zwervers is welhaast één van de belangrijkste functie binnen de club. Je bent een spin in 

het web, je stuurt de spelers aan, hebt contact met de ouders en je hebt met veel afdelingen contact.  

 

Verwachtingen jeugdtrainer: 
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• verantwoordelijk voor de organisatie rondom het team 

• het gezicht naar het team, de ouders, de tegenstander en de scheidsrechter 

• verantwoordelijk voor goede communicatie  

• voorbeeldfunctie voor spelers en zorgdragen voor prettige sfeer in en rond het team 

• positieve coaching en simpel (en juiste) taal- en woordgebruik 

• positieve en zowel negatieve signalen delen met betreffende afdelingscoördinator 

• belooft geen dingen aan spelers/ouders/mede trainers die je niet waar kunt maken 

• draagt het in bruikleen ter beschikking gestelde trainerskleding bij trainingen, wedstrijden en 

toernooien (maximaal 2 trainers per team) 

4.1 Trainingen 

Belangrijk bij een training: 

• Zorg dat jezelf ruim op tijd bent zodat je de materialen kunt klaarzetten 

• Het ballen/materiaalhok is uitsluitend voor de trainers bestemd. 

• Communiceer duidelijk hoe laat de spelers (op het veld) aanwezig moeten zijn  

• Communiceer hoe en wanneer (regels) de spelers zich kunnen afmelden voor een training 

• Controleer of iedereen in CVV Zwervers trainingstenue traint (spreek eventueel spelers erop aan) 

• Spreek en benoem iedereen bij naam (positief uiteraard) 

• Negatief gedrag individueel aanspreken, niet in groepsverband 

• Einde training:  

o Laat het gehele team zorgdragen dat al het materiaal weer compleet is en de doelen en doeltjes 

op de juiste plek staan 

o kleedkamer netjes achterlaten 

Tips voor een prettige training: 

• Begin de training met een kort praatje wat je gaat doen en eventueel kort de wedstrijd analyseren, wat er 

goed ging en wat beter kon (verwerk dit in je training) 

• Zoek trainingsvormen die horen bij trainingsdoelstelling (gebruik hiervoor de Rinus app van de KNVB of 

vraag je coördinator of hoofd opleiding om je te helpen) 

• Start de training met iets actiefs en bekends voor ongeveer 10 minuten. 

• Vermijd oefeningen waar ze lang moeten staan of wachten, kans op wanorde is dan nl. groot 

• Sluit je training altijd actief en fanatiek af voor ongeveer 10 min. Flink gas geven. 

Tips als je iets wilt bespreken of uitleggen: 

• Hou het kort en maak het niet te ingewikkeld 

• Zorg dat alle ogen op jouw gericht zijn (pas beginnen als het stil is) 

• Zorg voor zo min mogelijk afleiding (ballen stil, niet tegen zon in kijken, in kring staan) 

4.2 Wedstrijden 

Voorbereiding 

• Communiceer tijdig hoe laat en waar er verzameld wordt (hou rekening met vertrek bij uitwedstrijden, 

thuis niet verzamelen in de hal) 

• Zorg/communiceer tijdig voor voldoende vervoer bij uitwedstrijden 

• Draag zorg voor je materiaal wat je bij je warming up wilt gebruiken 

• Vul het wedstrijdformulier alvast in (pas op wedstrijddag voor aanvang wedstrijd versturen) 

• Zorg dat je de aanwezigheid van je spelers weet (zorg eventueel tijdig voor inleenspelers) 

Aanmelden 
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• De trainer of assistent trainer meldt zich (zowel uit als thuis) altijd netjes en beleefd aan 

bij het wedstrijdsecretariaat. 

• Volg altijd de richtlijnen op van het wedstrijdsecretariaat en blijf beleefd en correct 

Warming up 

• voor de start controleer je de kleding (juiste wedstrijdtenue en representativiteit) 
(er mag uitsluitend gespeeld worden in het officiële Zwervers wedstrijdtenue) 

• spreek af wie de warming up leidt 

• schiet de keeper in (b.v. door reserves) 
 

De wedstrijd 

• Geef trainer(s) tegenpartij en scheidsrechter een hand voor de wedstrijd 

• blijf motiveren, simpel woordgebruik, nooit schelden, individuele aandacht 

• blijf positief (en verwacht dit ook van je spelers) richting scheidsrechters en grensrechters (wellicht even 

in de rust of na de wedstrijd op een normale manier aanspreken) 

• als er een speler is die “op scherp” staat of zich opgewonden gedraagt naar tegenstander of 

scheidsrechter, haal ‘m dan zelf uit voor zorg naar de kant. Ook al is het jouw beste speler. 

Na de wedstrijd 

• Een korte nabespreking kan positief zijn. Hou het wel kort en blijf altijd positief. 

• Stimuleer de spelers om te douchen (geen verplichting) 

• Maak iemand (of meerdere spelers) verantwoordelijk voor het schoonmaken van de kleedkamer 

• Analyseer voor jezelf de wedstrijd. Wat ging goed en wat moet beter. 

• Zorg ervoor dat spelers de (directe) tegenstander en de scheidsrechter na de wedstrijd bedanken voor de 

wedstrijd 

4.3 Materialen 

Verantwoordelijkheid jeugdbestuur: 

• draagt zorg bij aanvang seizoen voor voldoende ballen, ballenzak, hesjes en pionnen 

• aanvulling van lekke ballen (deze dienen ingeleverd te worden) 

• materiaal die (buiten de schuld van trainer/team) stuk of versleten is, aan te vullen 

• opstellen materiaalovereenkomst en ondertekening door trainer 
 

Verantwoordelijkheid trainer(s): 

• zorgvuldig met materialen omgaan (tel na elke wedstrijd en training alles goed na) 

• Indien bal niet terug te vinden is, melden bij de bar met ongeveer de locatie 

• materiaal dient altijd in locker aanwezig te zijn 

• bij uitwedstrijden beperkt materiaal meenemen (3-5 ballen, 4 hesjes, 4 pionnen) 

• aanwezig te zijn bij eigen locker bij telling van het jeugdbestuur* 
 

* Indien er naar behoren van het jeugdbestuur teveel ontbreekt bestaat de mogelijkheid een vergoeding door 

het team te laten betalen. 

4.4 Spelregels nieuwe (kandidaat) leden 

• een speler kan pas meetrainen  (ook voor een proeftraining) als de coördinator hem heeft geïntroduceerd 

bij de trainer 
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• het is verboden voor trainers om op eigen initiatief kinderen mee te laten trainen (ook 

geen kinderen uit andere teams) (b.v. een broertje van, een vriendje van) Ook al geeft het 

kind zelf aan zich aangemeld te hebben. 

• indien er kinderen zich bij een trainer melden die willen voetballen deze door te verwijzen naar de 

website om zich aan te melden en/of te verwijzen naar de coördinator 

• aspirant leden die alleen een proeftraining wensen mogen niet met een wedstrijd (als proef) meedoen 

een nieuw lid kan pas wedstrijden spelen als hij een wedstrijdtenue in bezit heeft.  

 

 

5. Communicatie  

Goede communicatie is het sleutelwoord bij de jeugdafdeling. Communicatie tussen trainers en 

coördinatoren en tussen trainers en de spelers en in voorkomende gevallen ouders of begeleiders.  

Paar belangrijke topics hierbij zijn: 

De team-app.  

De trainer maakt z.s.m. een team app aan waarin hij belangrijke en voetbal gerelateerde zaken deelt met de 

spelers. Zoals verzameltijden/locaties en vervoer. Hou deze app vooral zakelijk. Paar tips: 

 

✓ Beperk je tot boodschappen die voor de gehele groep zijn. Heb je een boodschap voor één persoon 

doe dat dan niet in de appgroep. 

✓ Beperk je tot het onderwerp waar de appgroep voor is: alles rond wedstrijden en trainingen. 

Onderwerpen die daar niet mee te maken hebben horen niet in de appgroep thuis. 

✓ Hou het zakelijk en maak er geen praatgroep van. 

✓ Hou het netjes en spreek anderen er op aan als iemand zich daar niet aan houdt. 

✓ Druk niet te snel op enter. Lees je bericht eerst even na. Zo voorkom je taal/spelfouten en hoef je die 

niet weer te gaan herstellen. 

 

De Website: www.cvvzwervers.nl.  

Stimuleer dat spelers regelmatig de website bezoeken. Behalve het programma, de afgelastingen en 

informatie over trainingen bevat de website heel veel informatie over de club die nuttig maar ook zeker leuk 

is. Ook informatie over de organisatie bij Zwervers, wie is wie, de contributiebetaling, events, toernooien en 

kleding vindt je allemaal op onze website.  

6. Technische tips voor onze trainers 

Wil je technisch tips voor de opbouw van de trainingen of wil je weten wat leeftijdsgericht trainen is neem 

dan contact op met ons hoofd Opleiding. Hij kan je verder helpen, tips geven of zelfs begeleiden bij een 

training.  

Je kunt ook het KNVB systeem “Rinus” raadplegen. Rinus is een online tool ontwikkeld voor alle 

jeugdtrainers. Of je nu voor het eerst een team gaat coachen en begeleiden of al in het bezit bent van een 

KNVB-diploma. Rinus helpt jou om structuur en afwisseling te brengen in jouw training. Rinus is te vinden 

via: KNVB Rinus | De online assistent-trainer. Kom je er niet uit vraag dan jouw coördinator of hoofd 

opleidingen om je te helpen. 

7. Scheidsrechters en tuchtzaken 

Zonder scheidsrechters is er geen voetbal mogelijk. Spelers, trainers en scheidsrechters maken samen een 

wedstrijd. Scheidsrechters zijn steeds moeilijker te vinden. Daarom moeten we koesteren en ze altijd positief 

benaderen.  

 

http://www.cvvzwervers.nl/
https://rinus.knvb.nl/
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7.1 Organisatie scheidsrechters 

Bij CVV Zwervers hebben we een scheidsrechters coördinatieteam bestaande uit twee 

personen, te weten Cor Kortlever en Jeroen Burghoorn. Deze twee mannen proberen elke 

thuiswedstrijd te voorzien van een scheidsrechter. Het werkt in de volgende volgorde: 

• Voor sommige wedstrijden (veelal in de A-categorie) worden de scheidsrechters aangesteld 

door de KNVB. 

• Voor alle andere wedstrijden ligt de coördinatie bij ons eigen coördinatieteam. Dit team doet 

elke week een beroep via de scheidsrechters appgroep op onze eigen clubscheidsrechters. 

Vrijwilligers die hebben aangegeven graag voor de club te willen fluiten.   

• Ondanks alle moeite lukt het niet altijd om alle wedstrijden van een scheidsrechter te voorzien. 

In dat geval doen we een beroep op de stichting Scheidsrechters Op Maat (SOM). Deze 

scheidsrechters moeten wij een vergoeding per wedstrijd betalen.  

• Maar soms kan ook SOM geen scheidsrechter leveren. Dan gaan we een beroep doen op spelers 

uit de senioren. Doel is om alle wedstrijden te voorzien van een scheidsrechter.  

• We vragen de jeugdtrainers dan ook om jeugdleden te stimuleren om zich op te geven als 

scheidsrechter. Kandidaten worden goed begeleid. 

 

7.2 Kaarten en incidenten 

Hieronder staan enkele procedures ten aanzien van gele en rode kaarten alsmede incidenten en 

stakingen. 

Gele kaart speler CVV Zwervers 
Een gele kaart in de A-categorie betekent een boete. In de B-categorie een tijdstraf. Tegen een gele kaart 
kan niet in beroep gegaan worden. 

Rode kaart speler CVV Zwervers 
Als iemand een directe rode kaart krijgt (dus niet 2x geel) dan is het volgende van belang: 

• Na een rode kaart is een speler voor de volgende wedstrijd automatisch geschorst. Die wedstrijd 
gaat later van de totale straf af. 

• Als een speler in beroep gaat is hij na die ene wedstrijd schorsing speelgerechtigd tot de KNVB 
uitspraak heeft gedaan. 

• De opgelegde straf is van toepassing tot het team waarin gespeeld werd toen de straf is opgelopen, 
het aantal wedstrijden waaruit de straf bestaat, heeft gespeeld. Tot dan mag de betreffende speler 
ook niet in een ander team spelen. 

Rode kaart tegenstander 

• Als een speler van de tegenpartij direct rood krijgt, moet alleen een rapport opgestuurd worden als 
de KNVB daarom vraagt. 

• In dat geval moeten de speler die betrokken was bij de aanleiding van de rode kaart, en een 
functionaris van CVV Zwervers rapport opmaken (uiteraard alleen als er inderdaad een speler van 
CVV Zwervers bij betrokken was). 

• Deze rapporten moeten binnen drie werkdagen na de dagtekening van het verzoek van de KNVB 
opgestuurd worden. 

Incidenten/stakingen 

• Van een incident of een staking van een wedstrijd moet de coördinator strafzaken zo spoedig 
mogelijk (in ieder geval dezelfde dag) op de hoogte gesteld worden (Jan Verhoeven: 06-20432853). 
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Ook zal de coördinator van de scheidsrechters (Jeroen Burghoorn: 06-12729281) 
geïnformeerd moeten worden. Jeroen kan dan de juiste rapportage begeleiden. 

• Bij geen gehoor kan de melding bij het wedstrijdsecretariaat worden neergelegd; (Jan 
Hadders 06-50281942) 

• Indien een wedstrijd tijdelijk dan wel definitief wordt gestaakt of er hebben andere incidenten 
(tijdens of na de wedstrijd) plaatsgevonden dan moet de vereniging zelf rapporteren zonder dat de 
KNVB daar om gevraagd heeft. 

• informeer te allen tijde ook je eigen coördinator 

• We verwachten dat jeugdtrainers altijd proberen stakingen en excessen te voorkomen. Probeer 
altijd te de-escaleren en loop nooit zelf met het team van het veld. Tenzij de veiligheid van je team 
echt in gevaar is. 
 

8. Het wedstrijdsecretariaat 
Het wedstrijdsecretariaat deelt op wedstrijddagen de velden en kleedkamers in, openten sluit de 
kleedkamers en is er voor vragen rond gespeelde wedstrijden.. 

Neem de volgende zaken in acht om op wedstrijddagen alles gestructureerd te laten lopen: 

• Accepteer de richtlijnen van het wedstrijdsecretariaat.  

• Zorg dat je op tijd op het veld bent en dat je op tijd aan de wedstrijd begint.  

• Zet doelen of doeltjes samen met enkele spelers neer of weer weg. Des te sneller het veld gereed is 
des te eerder kan de wedstrijd beginnen. 

8.1 Oefenwedstrijden en toernooien 
Het wedstrijdsecretariaat regelt onder andere het aanvragen van oefenwedstrijden en toernooien. 
Regel nooit zelfstandig zelf iets. Stuur een mail naar wedstrijdsecretariaat@cvvzwervers.nl of bel Jan 
Hadders (06-50281942).  

Heb je zelf een tegenstander op het oog ,  geef dit dan duidelijk bij het wedstrijdsecretariaat aan. 
Doordeweeks thuis spelen zal altijd op natuurgras plaatsvinden in verband met de trainingen. Het 
wedstrijdsecretariaat bepaald of een vriendschappelijke wedstrijd thuis gespeeld kan worden. 

Goedgekeurde oefenwedstrijden en toernooien worden altijd opgenomen in het programma op de 
website. 
 
8.2 Verzetten van wedstrijden 
Een wedstrijd wordt pas verzet als het echt niet anders kan. Te weinig spelers kan geen reden zijn om te 
verzetten. Zorg dat je spelers van andere teams kunt lenen. 
 
8.3 Keuring van velden en afgelastingen 
Hieronder een korte beschrijving hoe het afkeuren van velden werkt. 

• De velden worden gekeurd door een consul van Sportief Capelle. Afkeuren van de velden gebeurt 
UITSLUITEND een dag voor of op de speeldag zelf. 

• Ook gedurende de dag kan de consul het veld nog afkeuren waardoor middag wedstrijden 
moeten worden afgelast. 

• De consul moet er voor zorgen dat velden bespeelbaar blijven op de langere termijn en dat er 
geen gevaar ontstaat voor de spelers. 

• Het wedstrijdsecretariaat houdt de afgelastingen bij. Zij proberen dat zo evenwichtig mogelijk te 
verdelen, zodat niet 1 team meerdere weken achter elkaar met afgelastingen te maken krijgt. .. 

• A categorie of bekerwedstrijden hebben vanuit de KNVB prioriteit boven teams in de B-categorie.  
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Wij doen er alles aan om zoveel mogelijk wedstrijden door te laten gaan, maar soms kan 
het niet anders dan afgelasten als een veld onbespeelbaar is. Dat doen we alleen als het 
niet anders kan. We rekenen dan op ieders begrip. 

9. Houding en gedrag 

Als jeugdtrainer ben jij het visitekaartje van de club. Zorg daarom altijd voor een goede uitstraling en 

geef het goede voorbeeld.  

Let daarom op de volgende zaken: 

✓ Straal de missie van CVV Zwervers “sportief en met plezier presteren” uit. 

✓ Blijf altijd rustig, positief en de-escaleer bij incidenten. 

✓ Clubbelang is ons uitgangspunt. Pas daarna komt team- en individueel belang. 

✓ Werk goed samen met andere vrijwilligers.  

✓ Creëer een sfeer waar iedereen zich prettig en veilig voelt. 

✓ Luister naar spelers en ouders. vraag eventueel de coördinator erbij. 

✓ probeer problemen in een goede dialoog op te lossen.  

 

10. Kleding 

Wedstrijd en trainingskleding 
De club stelt een training- en wedstrijdtenue ter beschikking. Kousen dienen zelf aangeschaft te worden. 
M.b.t. kleding zijn de volgende zaken van belang: 

✓ Bij alle wedstrijden, zonder enige uitzondering, worden spelers verplicht in het wedstrijdtenue te spelen. 

✓ Bij trainingen zijn spelers verplicht in het trainingstenue te komen.  

✓ De aanvoerdersband dient neutraal te zijn. Dus zonder politieke of geloofsuitingen 

✓ Scheenbeschermers en voetbalschoenen zijn verplicht bij trainingen en wedstrijden. 

✓ Nieuwe leden krijgen bericht van de ledenadministratie wanneer ze hun kleding kunnen ophalen. Trainers 

kunnen dus geen nieuwe leden doorsturen naar de kledingshop.  

✓ Trainers moeten er op toezien dat spelers altijd het juiste tenue dragen bij wedstrijden en trainingen. 

✓ Lelijke shirts dienen zo snel mogelijk geruild te worden bij de kledingcommissie. 

✓ Het is niet toegestaan om shirts te bedrukken met rugnummers, bedrijfs- of persoonsnamen of andere 
teksten; 

✓ Aanvoerders dragen een neutrale aanvoerdersband. Neutraal wil zeggen dat er geen uitingen aan mogen 
worden gekoppeld (stad/land/statement); 

✓ Kleding mag niet zelf worden aangeschaft en worden voorzien van het logo van CVV Zwervers; 

✓ De kleding mag buiten de wedstrijden en trainingen niet worden gedragen; 

✓ De wedstrijdkleding mag niet worden gedragen op trainingen; 

✓ Bij de kledingcommissie zijn extra tenues of trainingskleding te bestellen (tegen betaling). 
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Kleding voor de (assistent) trainer 

CVV Zwervers stelt aan trainers en assistent-trainers een trainingsset beschikbaar in 

bruikleen. Er worden maximaal twee sets per team beschikbaar gesteld (trainer en assistent 

trainer). De trainers zijn verplicht deze kleding te dragen bij trainingen, wedstrijden en toernooien. 

 

De coördinator stelt vast welke (assistent) trainers in aanmerking komen voor trainingskleding en informeert 

de kledingcommissie. Als de kledingcommissie geen opdracht heeft gekregen van de coördinator zal de 

kledingcommissie geen kleding uitreiken. 

 

 

 

Opmerkingen/suggesties 

Mocht je opmerkingen of suggesties hebben op dit informatieboekje dan kun je terecht bij 

jeugdvoorzitter@cvvzwervers.nl of bij voorzitter@cvvzwervers.nl. 
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