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Voetballen bij HFC’15 legt de basis voor sportiviteit, vriendschap, gezelligheid en resultaat. Spelers, ouders, 

leiders samen met de trainers zorgen ervoor dat we allemaal met onze favoriete sport bezig kunnen zijn 

en daar veel plezier aan beleven.

Samen met de ouders, kinderen, leiders en trainers willen we er weer een mooi seizoen van maken. 

Met dit informatieboekje willen we de belangrijkste informatie delen en gebruiken om afspraken helder 

te communiceren. Wij verwachten van iedere ouder een bijdrage. Dit kan variëren van het zijn van 

teamleider, trainer, vlaggen/fluiten tijdens een voetbalwedstrijd en/of achter de bar staan in de kantine 

(middels een rooster dat bekend wordt gemaakt aan het begin van het seizoen) maar ook het realiseren 

van extra financiële armslag (bijvoorbeeld sponsoring) behoort tot de activiteiten.  

Ieder team is zelf verantwoordelijk voor de organisatorische invulling rondom de wedstrijden. 

Hiertoe zullen per team whatsappgroepen aangemaakt worden door de trainer en/of leider, zodat 

gemakkelijk gecommuniceerd kan worden tussen de ouders. Vanaf ongeveer JO13 komt het voor dat 

whatsappgroepen bestaan tussen trainer en spelers, maar daarnaast zal ook altijd een whatsappgroep 

worden aangehouden tussen de ouders en de trainer. 

Vele handen maken licht werk. En samen maken we HFC’15. HFC’15 zijn we samen! 

Heel veel sportplezier het komende seizoen! 

HJO’s / bestuur van HFC’15 

Voorwoord
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Informatie (voorziening)

ParkeergelegenheidWhatsapp

HFC’15 zorgt ervoor dat 
de ouders en spelers 
geïnformeerd worden. 
Veel informatie zal door 
de leiders via Whatsapp 
doorgegeven worden. 
Daarnaast worden ouders 
en spelers geïnformeerd 
via email. Ook de 
nieuwsbrief wordt via 
email verstuurd.

Algemene informatie en het 

speelschema is terug te vinden op 

onze website hfc15.nl. Op onze 

website kun je ook telefoonnummers 

en e-mailadressen vinden van 

bestuursleden, coördinatoren, trainers 

en leiders en commissies.

HFC’15 heeft 2 parkeerterreinen. P1 aan De Verbetering 
50 en P2 aan de Zuiderweg 72. Vanaf P1 komt je via de 
hoofdingang binnen. Vanaf P2 kom je via de zij-ingang het 
sportpark binnen. De zij-ingang is alleen op zaterdagen 
open. Op zaterdag dient bij voorkeur gebruik gemaakt te 
worden van P2 aan de Zuiderweg 72 omdat er onvoldoende 
parkeerruimte is op P1, zodat P1 (bij de hoofdingang) zoveel 
mogelijk gebruikt kan worden door bezoekende teams. 
Vanaf P2 naar de zij-ingang is het net zo lang lopen als vanaf 
bovenaan de bult bij P1 naar de hoofdingang. Bovendien 
bekeurt de politie indien u bovenaan de bult in de berm 
parkeert. 
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Visie jeugdvoetbal HFC’15 

Voorop staat, dat de jeugd op een plezierige en succesvolle manier de voetbalsport kan beoefenen, waarbij de vereniging zoveel mogelijk zorgt 

voor de opleiding (indien en voor zover daar voldoende vrijwilligers voor beschikbaar zijn). Elke speler speelt in principe op een zo’n hoog 

mogelijk niveau om zich optimaal te kunnen ontplooien. In de jeugdopleiding weegt het belang en welzijn van de individuele speler zwaar. Een 

speler van HFC’15 kenmerkt zich door het tonen van respect en inzet, maar vooral het plezier in het voetbalspel. 

Een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor iedereen
-  Meedoen: helpen bij activiteiten, rijden bij uitwedstrijden, kijken bij de training en/of wedstrijd, bardiensten draaien etc. 

- Motiverende ouders langs het veld. 

Doelstelling teams 
Voor alle teams streven we naar een voetbalklimaat waar elke voetballer plezier beleeft op zijn of haar niveau. Uit onderzoeken is gebleken dat 

wanneer er gevoetbald wordt op het juiste niveau dat een voetballer zich optimaal ontwikkelt. 

Daarom is ervoor gekozen elk team te laten voetballen op een niveau waarin voldoende weerstand wordt ondervonden. HFC’15 stelt zich 

als doel om de hoogste teams van alle leeftijdscategorieën op minimaal hoofdklasse niveau te laten spelen. Daartoe worden per categorie 

selectieteams samengesteld.

Uitgangspunten 
-  Een vereniging die jeugd een veilige plek biedt om te sporten waarbij pesten, schelden, schoppen/slaan etc. niet wordt getolereerd, en waar 

nodig aangepakt. 

- Persoonlijke aandacht voor het welzijn van alle spelers. 

- Mogelijkheden om je sportief te ontwikkelen

HJO‘s
De HJO (Hoofd Jeugd Opleidingen) is de centrale functionaris ten aanzien van het technische beleid van de jeugdafdeling. Johan Zoer en 

Marten Wobbes geven invulling aan de positie van HJO binnen HFC’15.  De HJO’s zijn het aanspreekpunt voor trainers, leiders en coördinatoren. 

Johan Zoer richt zich met name op de onderbouw (tot en met O13) terwijl Marten Wobbes zich voornamelijk richt op de bovenbouw. 

Jeugdcoördinatoren
Voor iedere categorie is een jeugdcoördinator. Hij/zij is het aanspreekpunt voor de spelers, trainers/leiders en ouders van zijn/haar categorie. 

Voor komend seizoen zijn dit: 

O19 junioren  Edwin Latupeirissa  06-50246157  O19-Coordinator@HFC15.nl

O17 junioren  Clay Laken  06-41460409  O17-Coordinator@HFC15.nl

O15 junioren  Louis Wolf 06-43061377  O15-Coordinator@HFC15.nl

O13 junioren  Kor Sissing 06-12326220  O13-Coordinator@HFC15.nl

O12 junioren     O12-Coordinator@HFC15.nl

O11 junioren  Marco van der Wal  06-52112266  O11-Coordinator@HFC15.nl

O10 junioren  Martin Nijland  06-24774387  O10-Coordinator@HFC15.nl

O9 junioren  Richard Booy  06-52316673  O9-Coordinator@HFC15.nl

O8 junioren  Richard Booy  06-52316673  O8-Coordinator@HFC15.nl

O7 junioren  Richard Booy  06-52316673  O7-Coordinator@HFC15.nl
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-  De ouders/verzorgers zullen zich bij HFC’15 moeten realiseren dat een voetbalvereniging 

voor veel, maar niet voor alles kan en hoeft te zorgen. De rol van leider van een team zal 

één van de ouders/verzorgers van de spelers op zich dienen te nemen. Ook de trainer 

zal doorgaans onder de ouders worden gezocht. Naar uitwedstrijden zullen minstens drie 

ouders/verzorgers bereid moeten zijn om te rijden. 

-  Voor vragen en ondersteuning zijn de jeugdcoördinatoren bereikbaar. 

-  Ouders van jeugdleden tot en met O12 worden per team ingeroosterd om kantinediensten 

mee te draaien. Verwacht wordt dat een team twee ouders aanlevert voor de dienst waar het 

team voor staat ingeroosterd. Dit clubrooster wordt aan het begin van het seizoen bekend 

gemaakt op de website van HFC’15. Indien je niet kunt, dan dien je zelf voor vervanging te 

zorgen. 

-  Ouders van jeugdleden van O13 en hoger zullen door de trainer/leider ingedeeld worden 

om te vlaggen (dit wordt binnen het team afgestemd).

-  Jeugdleden vanaf O12 tot en met O15 zullen worden ingeroosterd voor corveediensten. Het 

clubrooster wordt aan het begin van het seizoen bekend gemaakt op de website van HFC’15;

-  Jeugdleden vanaf O17 tot en met O19 zullen worden ingeroosterd als jeugdscheidsrechters 

bij O11 en O12 en/of ingedeeld worden voor kantinedienst in de ochtend. Het clubrooster 

wordt aan het begin van het seizoen bekend gemaakt op de website van HFC’15. Het kan 

voorkomen dat er een tekort is aan jeugdscheidsrechters. In dat geval wordt een beroep op 

de ouders gedaan. 

-  Jeugdleden moeten in het jaar dat ze 17 jaar worden een spelregelbewijs halen. Dit is 

verplicht gesteld door de KNVB.

Naast bovengenoemde inzet van ouders en leden is er altijd nog genoeg ander vrijwilligerswerk te doen. HFC’15 is een club waar we graag 

zien dat leden initiatief nemen en hun steentje bijdragen. We kunnen altijd ouders, of leden vanaf 18 jaar gebruiken die het leuk vinden om 

op zaterdagen (paar keer per jaar) een ochtend of een middag op het wedstrijdsecretariaat mee te draaien als CvD-er (clublid van dienst). Je 

ontvangt dan de gasten en scheidsrechters van de KNVB, helpt hun op weg bij vragen, je maakt het fruit en drinken klaar voor in de rust. Dit 

doe je niet alleen maar samen met nog een vrijwilliger. Lijkt je dit leuk, laat dit dan weten aan vrijwilligers@hfc15.nl of aan de trainer/leider 

van het team van je kind. Ook kunnen we altijd barvrijwilligers gebruiken en mocht je in het bezit zijn van een EHBO-diploma, dan kun je je 

ook opgeven om deel uit te maken van ons EHBO-team. Vind je het leuk om te fluiten, meld je dan aan bij onze scheidsrechterscoördinator. 

Kortom: HFC’15 zijn we samen!

Aanwezigheid ouders tijdens de training
Van ouders wordt verwacht dat zij tijdens de training aanwezig zijn op het sportpark (O7 tot en met O10) danwel dat zij tijdens de training 

bereikbaar zijn (O11 tot en met O19). Het kan voorkomen dat een trainer soms maatregelen moet nemen tijdens een training (bijvoorbeeld 

het wegsturen van een kind van de training in geval dat een kind zich misdraagt/de training zodanig verstoort dat andere kinderen daar last van 

hebben). Dan is het goed dat ouders aanwezig zijn bij de jongste jeugd danwel bereikbaar zijn bij de oudere jeugd.

De ouders,  
jeugdleden en de club 
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Gedragsregels HFC’15 

De 7 gedragsregels voor trainers en leiders
1.  Coach positief

2.  Binding met de club

3.  Conformeren zich aan het technische beleid 

4.  Zorgt voor een plezierige sfeer binnen zijn/haar team

5.  Zijn verantwoordelijk voor teamregels en handhaving

6.  Bieden kinderen een veilige omgeving

7.  Ontwikkel respect voor medespelers, tegenstanders, grens- en scheidsrechters

De 7 gedragsregels voor spelers

1.   Nakomen (tijd) afspraken

2.  Coachen elkaar positief

3.   Tonen respect voor trainer, leider, teamgenoten, tegenstander, grens- en 

scheidsrechter

4.  Laten UIT en THUIS de kleedkamer netjes achter

5.  Nette omgang met alle materialen

6.  Douchen in beginsel ALTIJD na de training en wedstrijd 

7.   Zijn in beginsel ook bij blessure aanwezig bij trainingen en wedstrijden  

van hun team  

De 7 gedragsregels voor ouders

1. Beslissingen accepteren

2. Achter de omheining blijven

3. Aanmoedigen mag wel, coachen niet

4. Gaan respectvol met elkaar om

5. Weten dat teambelang voorop staat 

6. Communiceren direct en open met elkaar

7. Stimuleren hun kind afspraken na te komen en op tijd te zijn
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Veiligheid en vertrouwen - VOG beleid
HFC’15 wil graag een veilige omgeving creëren voor (jeugd)spelers, trainers, leiders, 

vrijwilligers, scheidsrechters, ouders, opa’s, oma’s, kortom voor iedereen die bij ons 

op het sportcomplex komt. Begin 2016 heeft HFC’15 besloten dat vrijwilligers een 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) dienen in te leveren met functie-aspect 84 (belast 

kunnen zijn met de zorg voor minderjarigen). 

In een veilige omgeving kun je je goed ontwikkelen en plezier maken. Wanneer 

er problemen zijn die gevoelig liggen (bijvoorbeeld pesten, agressief gedrag, 

discriminatie) kun je terecht bij onze vertrouwenspersoon. Je kunt hier je verhaal kwijt 

en samen bespreken wat te doen. De vertrouwenspersoon kan zaken binnen de club 

bespreken en bespreekbaar maken zonder dat jij daar meteen bij betrokken bent. 

De vertrouwenspersoon is er niet alleen voor de spelers maar ook voor trainers, 

leiders en scheidsrechters en heeft een adviserende rol naar het bestuur.

Wat doet de vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon luistert naar jouw verhaal en gaat samen met je kijken of er 

een oplossing te bedenken en te vinden is. Soms is het handig om samen met de 

vertrouwenspersoon in gesprek te gaan met teamgenoten, de trainer of leider. Dit doen 

we altijd in overleg met jou. Soms hebben volwassenen ook hulp nodig om een goed 

gesprek te voeren. Alles wordt strikt vertrouwelijk behandeld! Wanneer jij behoefte 

hebt aan een vertrouwelijk gesprek dan kun je mailen naar vertrouwenspersoon@

hfc15.nl of bellen naar nummer 06 11022347 en dan maken we een afspraak.

Wie is de vertrouwenspersoon? 
Bij HFC’15 is de vertrouwenspersoon Jacko Rink. Jacko is jongerenwerker in Hoogkerk 

en valt daarmee onder het WIJ-Hoogkerk team.

Veiligheid
Onder een veilige omgeving verstaan we ook een veilig sportcomplex. Het voorkomen 

van gevaarlijke situaties is voor HFC’15 vanzelfsprekend. Denk bijvoorbeeld aan tegels 

die losliggen, doelen die kapot zijn of niet goed vastgezet. Mocht je deze zaken 

opmerken mail dan naar veiligheid@hfc15.nl en we lossen het zo snel mogelijk op. 

Daarnaast zijn we bezig met zaken als EHBO, plannen in het geval van noodsituaties 

en gedragsregels. Ook voor deze zaken kun je de commissie veiligheid en vertrouwen 

benaderen via Edzer Bos. (veiligheid@hfc15.nl of telefoon: 06-52455342)

VE
IL

IG
H

EI
D
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Trainingen 

De trainers zijn verantwoordelijk voor het volgen van de jaarplanning die hen wordt 

aangereikt. Iedere leeftijdscategorie krijgt eigen concrete doelen waaraan gedurende 

het voetbalseizoen wordt gewerkt. Alles komt daarin aan bod: technisch, tactische, 

fysische en mentale ontwikkeling. Gedurende het seizoen werken spelers en trainers 

gericht aan deze doelen met meer dan 700 kant-en-klare trainingsvormen. De methode 

ondersteunt de trainer met tips op het gebied van coaching, met animaties van de 

organisatie op het veld en voorbeeldfilmpjes van de voetbalhandelingen. 

De trainer heeft het materiaal digitaal beschikbaar op zijn/haar telefoon en/

of tablet. Hierdoor kan de trainer zich op ieder gewenst moment optimaal 

voorbereiden op de trainingen en kost het hem/haar weinig tijd, omdat het 

niet helemaal zelf bedacht hoeft te worden. Dit is ook zeer makkelijk voor 

de vader of moeder die af en toe een training geeft.

Het doel is dat de spelers met meer plezier voetballen en spelenderwijs 

de vele benodigde vaardigheden van het voetbal optimaal ontwikkelen 

binnen hun eigen kunnen. Iedere jeugdspeler bij HFC’15 krijgt hetzelfde 

aangeboden qua training en oefenmateriaal en kan daarmee zijn/haar 

talenten ontwikkelen. De trainers worden door de methode ontzorgd op 

de inhoud van de trainingsopzet en kunnen zich beter en meer richten op 

het coachen van de spelers. Via de VTON methode zijn op deze manier 

visie, leerlijnen en planning centraal geborgd. Daardoor is er sprake van 

continuïteit, ook als trainers elkaar vervangen. 

VTON maakt van de jeugdafdeling een jeugdopleiding! Onze HJO’s houden hier 

uiteraard het toezicht op en bieden waar nodig hulp aan de trainers.

HFC’15 is sinds het seizoen 2015 

– 2016 begonnen met training 

volgens de VTON methodiek. VTON 

staat voor: Voetbal Technische 

Ondersteuning Nederland. De VTON 

voetbalmethode is een doorlopende 

leerlijn voor de voetballende jeugd 

van 5 tot en met 19 jaar. Trainers en 

spelers werken in een jaarplanning 

samen aan concrete doelstellingen 

die per leeftijdscategorie verschillend 

kunnen zijn. Zo werken de spelers 

en trainers met veel plezier aan de 

ontwikkeling van de voetbaltalenten. 

Het trainingsschema zal aan het 

begin van het seizoen te vinden 

zijn op de website (onder het kopje 

voetbalzaken).
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Trainingsregels 
Om met elkaar samen plezier te beleven aan de trainingen en zoveel mogelijk te 

kunnen leren is het nodig om afspraken te maken. Daarom hebben we een aantal 

trainingsregels opgesteld: 

-  We beginnen graag op tijd met de training, zorg er daarom voor dat je 5 minuten 

voor aanvang van de training je omgekleed en wel op het veld bent of eerder als je 

trainer dat aangeeft. Dan kunnen de trainingen op tijd beginnen en hebben we veel 

tijd om met voetbal bezig te zijn.

-  Ben je onverhoopt verhinderd voor de training geef het dan zo tijdig mogelijk direct/

rechtstreeks door aan de trainer zodat deze daar rekening mee kan houden. 

-  Bij het voetbalveld plaatsen we geen fietsen. Bij de hoofdingang en de zij-ingang van 

het sportpark heeft HFC15 fietsenrekken, daar kun je je fiets neerzetten. Kom je wel 

met je fiets bij het veld, dan moet je eerst je fiets in de fietsenrekken zetten voordat 

je mee kunt gaan trainen. 

-  Het wedstrijdtenue is voor de zaterdag en is dus niet bestemd voor de trainingen of 

andere activiteiten. 

Voetbal.nl app
Voor de ouders, spelers en andere belangstellenden is er de voetbal.nl app. In deze 

app kun je informatie over een team terugvinden zoals het competitie programma, 

team foto (indien ingevuld) en teamleden (indien de niet zijn afgeschermd) en 

eventueel de uitslagen en standen.

Voor O9 en jonger worden er geen standen getoond in de app. Dit is onderdeel van 

het nieuwe pupillen voetbal, zoals die door de KNVB wordt gehanteerd sinds het 

seizoen 2017-2018. Van O10 en ouder worden ook de uitslagen en standen in de app 

getoond. 

Iedereen kan deze app installeren. Jeugdleden van 17 jaar en ouder kunnen met hun 

email adres inloggen zoals die ook bij de club bekend is. Ze kunnen ook hun eigen 

gegevens aanpassen. Zo kan de foto (moet een foto van je gezicht zijn) aangepast 

worden (doorgaans vanaf eind juni tot 1 november, daarna niet meer) en kunnen er 

ook een aantal privacy instellingen worden aangepast.

Voor de spelers van 16 en jonger geldt dat met een email adres van een ouder of 

verzorger ingelogd moet worden om gegevens te kunnen wijzigen.

Onze moderne website maakt gebruik van de gegevens van de KNVB. Indien in de 

voetbal.nl app aangegeven is om de gegevens van een speler te verbergen, worden 

de gegevens ook niet op onze website getoond bij de team pagina.
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Teamindelingen 

Via je voetbal.nl account kun je voor onze HFC’15 website en de voetbal.nl/app 

instellen hoe je gegevens worden getoond. Dit kan het lid alleen zelf doen door 

in te loggen op de voetbal.nl/app of website. Via de app ga je naar het menu 

“instellingen” >”mijn persoonsgegevens”. Om je gegevens via de www.voetbal.nl  

website aan te passen klik je na het inloggen bij “jouw profiel” op “Instellingen”.

Spelers en staf kunnen kiezen voor drie mogelijkheden; Normaal, Beperkt en 

Afgeschermd.

Wanneer je voor de keuze “Normaal” kiest wordt op www.hfc15.nl alleen je naam 

getoond, op voetbal.nl/app en de website voetbal.nl wordt op de teampagina  je 

foto en je naam getoond.

Wanneer je de keuze “Beperkt” kiest wordt zowel op www.hfc15.nl en de voetbal.nl/

app en website alleen je naam getoond. Je spelersfoto (indien van toepassing) welke 

in je profiel moet staan voor controle op speelgerechtigdheid door scheidsrechters, 

wordt alleen in de “wedstrijdzaken app” voor scheidsrechters getoond.

De keuze “Afgeschermd” is ook mogelijk, wanneer je hiervoor kiest worden zowel 

op de website van HFC’15 als die van de KNVB geen gegevens getoond en wordt je 

profiel als “Afgeschermd” weer gegeven.

Wij zien graag dat veel van onze leden voor “Normaal” of “Beperkt” kiezen. Binnen 

de selectie “Teams” op onze website wordt dan duidelijker wie in welk team speelt.

p de website van HFC’15 kun je de 

indelingen per team terugvinden 

onder het kopje “Junioren”.  Mocht je 

in de indelingen iets tegenkomen wat 

niet klopt, dan horen we dat graag via 

hjo@hfc15.nl. We krijgen geregeld 

vragen van (ouders van) spelers dat 

ze zichzelf niet terug kunnen vinden 

op de teampagina’s van de website. 

Dit komt door de privacy instellingen 

van de betreffende speler.

Wanneer een speler/staflid zichzelf 

niet in de teampagina ziet staan komt 

dit omdat hij/zij zijn of haar privacy 

instellingen in de voetbal.nl app 

(nog) niet heeft ingesteld of bewust 

op “afgeschermd” heeft staan.
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De leider en thuiswedstrijden 
Tijdige aanwezigheid 
De jeugdleider zorgt voor tijdig aanwezig zijn van eigen 

teamspelers. Dat kan variëren van een half uur tot een uur voor 

aanvang van de wedstrijd. Er blijft dan voldoende tijd over voor 

warmlopen en eventuele wedstrijdmededelingen. 

Ouders wordt zo nodig verzocht om voorafgaand de wedstrijd 

de velden speelklaar te maken: lijnen uitzetten, hoekvlaggen 

plaatsen, doelen op de juiste plek zetten, etc.

Opvang en begeleiding bezoekende teams 
De leiders van bezoekende teams worden opgevangen bij het wedstrijdsecretariaat en 

door de leiders van de thuisspelende teams. Hij/zij verwijst waar nodig, de teams naar 

de kleedruimtes en het speelveld. Voor aanvang van de wedstrijd is het gepast om de 

jeugdleider(s) van de tegenstander te begroeten.

Kleding en materiaal 

-  De leider krijgt (via materialencommissie) de beschikking over: 

  3   Wedstrijdtenues voor het team.

         Leden krijgen via hun leider aan het begin van het seizoen een wedstrijdtenue, welke aan het eind van het seizoen 

weer dient te worden ingeleverd bij de leider. Het wedstrijdstenue is uitsluitend bedoeld voor wedstrijden. Indien 

kleding kwijtraakt, dient het betreffend lid dit te vergoeden aan HFC’15.  

  3  Waterzak + spons  3 bidon  3 Drie ballen  3 Aanvoerdersband  3 Keepersshirt & keepersbroek 

-   Als iets weg of kapot is melden bij de leider die het op zijn/haar beurt meldt bij de materialencommissie. Bij verlies 

dient de kleding vergoed te worden. Kapotte of versleten kleding kan bij de materialencommissie worden omgeruild.

  

-    Trainer zorgt (via materialencommissie) voor trainingsfaciliteiten: 

   3  Per kind 1 bal  3  Voldoende hesjes  3  Pionnen  3 Etc. 

 

 -   Er zijn reserveshirts beschikbaar. Indien bij de thuiswedstrijd het shirt van de tegenstander teveel op dat van HFC’15 

lijkt, zal het thuisteam een andere kleur shirt aantrekken. De leider dient de shirts van tevoren te reserveren via de 

coördinator. Na gebruik dient het team de shirts te wassen en uiterlijk dinsdag weer ingeleverd te hebben.

Contactpersonen: Nanno Klooster 06 21 801 303, Willem van der Nald 06 201 88 995.

De materialencommissie bestaat uit Ronald Weiss (inkoop/bestellingen), Nanno Klooster en Willem van der Nald en is bereikbaar via het 
mail adres materialen@hfc15.nl
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Wedstrijdzaken app 

Wedstrijden 

Voor de trainers, leiders en scheidsrechters van de jeugdteams is er 

de wedstrijdzaken app. Deze app is de vervanger van het digitale 

wedstrijd formulier en het invulscherm van Sportlink. Trainers, leiders, 

scheidsrechter dienen deze app van de KNVB op hun smartphone te 

installeren. 

De trainer of leider dient vlak voor de wedstrijd het digitaal 

wedstrijdformulier in te vullen in de wedstrijdzaken app. (Doe dit 

niet een dag van te voren ivm mogelijke wijzigingen door ziekte of 

iets dergelijks). De scheidsrechter zal indien hij/zij dat nodig vindt dit 

ingevulde digitale formulier controleren. Na afloop van de wedstrijd 

vult de scheidsrechter de eindstand in en wordt het digitaal formulier 

ter goedkeuring door beide aanvoerders/leiders ondertekend. De 

gegevens worden door de vereniging aan de desbetreffende leiders 

verstrekt. 

 

Coachen tijdens de wedstrijd 
Er wordt positief, stimulerend en opbouwend gecoacht. HFC’15 vindt het van groot 

belang dat kinderen plezier houden in het voetbal. Jeugdleiders spelen hier een 

belangrijke rol in. 

Ouders en verzorgers 
Ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij het team. Vooral jonge kinderen vinden 

het leuk als hun vader, moeder of verzorger langs de lijn staat. Van ouders die langs de 

lijn staan wordt verwacht dat ze wel aanmoedigen, maar niet coachen. Ouders kunnen 

assisteren: waterzak vullen, wedstrijdballen bewaken. Ze krijgen een functie en worden 

betrokken bij het spel. Alleen spelers, trainers, leiders, grens-/scheidsrechter staan op 

het veld. De ouders staan achter de zijlijn en niet achter de goal. De dug-out is alleen 

voor wisselspelers en/of trainers.
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Kleedkamers en douchen 

Bij de thuiswedstrijden, maar ook vaak bij uitwedstrijden 

is er voor meisjes en dames aparte douchegelegenheid. 

Het is belangrijk om rekening te houden met komende 

en vertrekkende teams. Laat kleedkamers schoon 

en opgeruimd achter. Dit geldt voor zowel thuis als 

uitwedstrijden. In beginsel kan er na de training en 

wedstrijden worden gedoucht. Hierover worden vaak 

binnen het team afspraken gemaakt.

Limonade en vers fruit
In de rust van de wedstrijd krijgen de jeugdspelers limonade en vers fruit. Dit wordt in het wedstrijdsecretariaat klaargezet en dient 

door de leider of een ouder te worden afgehaald. De leider of een ouder zorgt dat de tegenstanders ook worden voorzien van 

limonade en vers fruit. Limonadekannen dienen weer op het wedstrijdsecretariaat teruggebracht te worden. 

Ongevallen EHBO & AED 
In het wedstrijdsecretariaat en in de stafkamer (naast het wedstrijdsecretariaat), maar ook in de kantine is een verbanddoos. Op 

het wedstrijdsecretariaat is bekend wie er EHBO gediplomeerd is. Tevens is er een AED aanwezig.

Vervoer uitwedstrijden 
HFC’15 is bij uitwedstrijden afhankelijk van de ouders van onze spelers. In de aanloop naar een uitwedstrijd is de leider 

verantwoordelijk voor het regelen van vervoer. Het is gebruikelijk om bij uitwedstrijden te verzamelen op onze P2 (parkeerterrein 

voormalig Yankee Doodle, Zuiderweg 72) en dan gezamenlijk te vertrekken naar de wedstrijd. In overleg met de leiders kan hiervan 

worden afgeweken. Reiskosten kunnen niet bij de vereniging worden gedeclareerd.

Wedstrijden inhalen/verplaatsen 
Het verplaatsen van een wedstrijd vanwege bijvoorbeeld te weinig spelers dient altijd voor de originele speeldatum 

geregeld te zijn. Dit betekent dat samen met de tegenstander en de wedstrijdsecretaris uiterlijk voor 

de originele speeldatum bij de KNVB een nieuwe datum ingediend moet zijn. De leider dient dit te organiseren.  

LET OP: teams in de A-categorie dienen een wedstrijd in te halen vóór of uiterlijk 2 weken na de oorspronkelijke speeldatum. Dit 

dient dus ruim van te voren geregeld te zijn. 

Als je een thuiswedstrijd wilt verplaatsen moet je als jeugdleider in verband met de beschikbaarheid van de velden altijd contact 

opnemen met de wedstrijdsecretaris. Doe dit voordat je de tegenstander benadert. Bij HFC’15 kan dit door een mail te sturen aan 

wedstrijdsecretaris@hfc15.nl. Vermeldt daarbij duidelijk om welke wedstrijd het gaat en wanneer je de wedstrijd weer wilt inhalen 

omdat dit door de KNVB wordt vereist bij het verplaatsen van een wedstrijd. 



Jeugdvoetbal  l  HFC15  l  2019/2020  l  pagina 14

Algemeen  
Kledingvoorschriften 
Tijdens wedstrijden is het verplicht om in het wedstrijdtenue te spelen. Het is niet toegestaan om in de wedstrijdkleding te trainen. 

Het dragen van scheenbeschermers is tijdens wedstrijden en trainingen verplicht. Zonder scheenbeschermers mag er niet worden 

gevoetbald en getraind. De KNVB heeft dit vastgesteld. 

Per team wordt er wekelijks een aanvoerder aangewezen (of voor langere tijd). De aanvoerder geeft voor en na de wedstrijd 

een hand aan de scheidsrechter en de aanvoerder van de tegenpartij. Bij pupillenteams wordt meestal wekelijks van aanvoerder 

gewisseld. De leiders bepalen wie aanvoerder is.

Blessures 

Ernstige blessures van eigen spelers en tegenstanders moeten door de jeugdleider bij jeugdcoördinator van diens categorie worden 

gemeld. HFC’15 kan zo nodig aandacht schenken aan de geblesseerde en diens herstel.

Ledenadministratie
Voor de ledenadministratie is het van belang dat alle persoonlijke gegevens juist bij de club bekend zijn. Deze gegevens zijn onder 

andere nodig voor de registratie bij de KNVB, de contributie inning en voor de voetbal.nl app. Sommige wijzigingen kunnen ook 

zelf doorgevoerd worden via de voetbal.nl app.

Geef wijzigingen door aan de ledenadministratie@hfc15.nl (Jacolie). 

Winterstop / zaalcompetitie
De winterstop duurt normaliter van eind november/begin december tot eind februari. Dit geldt voor de meeste jeugdteams. Het is 

mogelijk om mee te doen met een zaalcompetitie. Hiervoor dient de jeugdleider het team op te geven bij de coördinator. Omdat 

de KNVB geen bemoeienis heeft met deze competitie dienen de deelnemende teams zelf voor scheidsrechters te zorgen.

Fysiotherapie Hoogkerk
Als onderdeel van de samenwerking tussen Fysiotherapie Hoogkerk en HFC’15 is er elke woensdag van 17.00 uur tot 18.00 uur 

een sportspreekuur op het sportpark voor leden van HFC’15. Je kunt vrijblijvend 

binnenlopen of je aanmelden voor advies voor de klacht of sportblessure van je 

kind. Tijdens het inloopspreekuur wordt beoordeeld of rust, fysiotherapie of een 

andere aanpak nodig is met betrekking tot de sportblessure. Er vindt dus geen 

behandeling plaats tijdens het inloopspreekuur zelf. Verder dient er altijd een 

ouder/verzorger van het betreffende kind aanwezig te zijn indien gebruik gemaakt 

wordt van het inloopspreekuur. 

Contactpersoon is Martijn – Fysiotherapie Hoogkerk – HFC’15. Hij of één van zijn collega’s is te bereiken via 050-5530070.
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Contactgegevens

Bestuur   
Functie Naam Telefoon E-mail

Voorzitter Joost Leertouwer 06-15082492 voorzitter@hfc15.nl
Secretaris Age Terpstra 06-25201836 secretaris@hfc15.nl
Penningmeester Chris Havinga 06-16836303 penningmeester@hfc15.nl
Jeugdzaken Gert Wobbes 06-14493024 jeugdzaken@hfc15.nl
Voetbaltechnische Zaken Berendo Zantingh 06-29440430 voetbaltechnischezaken@hfc15.nl
Facilitaire Zaken Leon Luppen 06-46234385 bsh@hfc15.nl
Verenigingszaken Janneke Metselaar 06-14278019 verenigingszaken@hfc15.nl
Algemene Zaken Like Laken 06-52047844 algemenezaken@hfc15.nl 
Commerciële Zaken vacant  commercielezaken@hfc15.nl
Communicatie vacant  communicatie@hfc15.nl
   

 
  
Commissies   
Functie Naam Telefoon E-mail

Ledenadministratie Jacolie Kranenburg 06-53745453 ledenadministratie@hfc15.nl
Contributie Age Terpstra 06-25201836 secretaris@hfc15.nl
Materialen Nanno Klooster 06-21801303 materialen@hfc15.nl
 Willem van der Nald 06-20188995 materialen@hfc15.nl
 Ronald Weiss  materialen@hfc15.nl
Veiligheid en Vertrouwen Edzer Bos 06-52455342 veiligheid@hfc15.nl
Vertrouwenspersoon Jacko Rink 06-11022347 vertrouwenspersoon@hfc15.nl
Hoofd Jeugdopleiding bovenbouw Marten Wobbes  hjo@hfc15.nl
Hoofd Jeugdopleiding onderbouw Johan Zoer  hjo@hfc15.nl
jeugdcoördinatoren zie pagina 4 van dit boekje
Wedstrijdsecretaris Djoerd Heidstra 06-10035158 wedstrijdsecretaris@hfc15.nl
Wedstrijdsecretaris zaal Larry   wedstrijdsecretariszaal@hfc15.nl
Scheidsrechterszaken Brian Kleinbergen 06-22335117 scheidsrechters@hfc15.nl
Vrijwilligerscommissie Jel Korving 06-19424429 vrijwilligers@hfc15.nl
Kantinecoördinator Janneke Bergsma 06-29352903 jannekebergsma@gmail.com
 

Adres Sportpark 

De Verbetering 50 

9744 DZ Hoogkerk 

050 556 75 43

Voor meer contactgegevens m.b.t. de teams en teamleiders, raadpleeg de website www.hfc15.nl

              



Voor de leiders: checklist 

Dit boekje is mede mogelijk gemaakt door:   

Wanneer? Opletten op  Ja / Nee

Voor de wedstrijd Is iedereen op de hoogte (tijdstip en plaats) van de eerstvolgende wedstrijd?         

  Is het vervoer geregeld?           

  Is de opstelling al gemaakt?          

  Is er een scheidsrechter geregeld?          

  Is het digitale wedstrijdformulier ingevuld?          

  Let op: correct invullen (clubnummer + pasnummer).          

De wedstrijd zelf  Zijn alle materialen aanwezig (ballen, bidons, spons etc.)?         

  Is er een grensrechter/scheidsrechter aanwezig?          

  De opstelling doornemen en tactische aanwijzingen voor het team.          

  Limonade en fruit verstrekken in de rust (staat klaar op het wedstrijdsecretariaat)          

Na de wedstrijd  Zijn de kleedkamers netjes achtergelaten?          

  Heeft de scheidsrechter de uitslag in het digitale wedstrijdformulier ingevuld?          

  Is de uitslag doorgegeven op het wedstrijdsecretariaat (bij thuiswedstrijden)?          

  Staat alle info op het wedstrijdformulier? (anders boete van KNVB)          

Een adviesbureau gespecialiseerd in het 
slim en optimaal samenwerken tussen 

opdrachtgevers en marktpartijen.

onlanders.nl


