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Woord vooraf 

Veel dank voor je besluit om een deel van je tijd ter beschikking te stellen voor de 

begeleiding van jeugdteams bij GVAV-Rapiditas. Zonder de inzet van vrijwilligers kan 

een amateurvereniging als de onze niet functioneren. Je doet er de club en haar 

jeugdleden een groot plezier mee en we hopen dat deze functie je veel voldoening 

zal geven. 

Brochure 

Uiteraard is het belangrijk dat je voldoende geïnformeerd bent over wat er speelt bij 

de begeleiding van jeugdteams bij GVAV-Rapiditas. Het bestuur heeft daarom deze 

brochure samengesteld met daarin allerlei informatie die betrekking heeft op het rei-

len en zeilen van de jeugdafdeling en op de begeleiding van de jeugdteams. 

Checklist 

Behalve deze brochure is er ook een checklist waarin alles kernachtig op een rijtje is 

gezet. In min of meer chronologische volgorde vind je daar een overzicht van de mo-

gelijk uit te voeren handelingen: 

 voor of bij het begin van het seizoen 

 bij trainingen 

 in de week voor de wedstrijd 

 op de wedstrijddag zelf 

 na de wedstrijd 

 tijdens het seizoen 

 tegen het eind of na afloop van het seizoen. 

 

De allerlaatste activiteit in deze checklist willen we hier alvast noemen: barbecueën 

tijdens de vrijwilligersavond! 

Tot slot 

Misschien lijkt het als je nieuw bent allemaal wat veel maar in de praktijk vindt ieder-

een snel zijn of haar weg. Schroom niet om bij vragen en suggesties contact op te 

nemen met je wedstrijdsecretaris, iemand anders van het jeugdbestuur of een lid van 

het algemeen bestuur van de vereniging. Samen komen we er altijd uit! 

Vragen of opmerkingen? 

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze brochure, mail ze dan naar  

kwaliteitszaken@gvav.nl. 
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Regels en afspraken bij GVAV-Rapiditas 

In deze brochure wordt allereerst een schets gegeven van de taken van de mensen 

met wie je vaak of minder vaak te maken krijgt als je jeugdleider of jeugdtrainer bent 

bij GVAV-Rapiditas. Aan de hand daarvan wordt ingegaan op een aantal belangrijke 

regels en afspraken.  

1 Wie doet wat bij GVAV-Rapiditas? 

Om een grote vereniging als GVAV-Rapiditas draaiende te houden is er niet alleen 

een bestuur nodig maar zijn er nog veel meer vrijwilligers (kaderleden) die allerlei ta-

ken uitvoeren. Op onze website staan alle bestuursleden en kaderleden vermeld met 

een korte aanduiding van hun taak en hun contactgegevens. 

In dit hoofdstuk gaan we nader in op die taken die uitgevoerd worden en de mate 

waarin je met de bijbehorende functionaris te maken krijgt. Voor vrijwel alle taken 

bestaat een volledige taakomschrijving maar in deze brochure beperken we ons tot 

de hoofdzaken.  

Het bestuur 

Bekende functies in het bestuur van een vereniging zijn de voorzitter, de penning-

meester en de secretaris. Het moge duidelijk zijn dat je niet voor elk wissewasje naar 

het bestuur zult stappen. Op het moment dat je er niet uitkomt met degene die er-

gens verantwoordelijk voor is, kan dat aanleiding zijn om in contact te treden met het 

bestuur. 

2 Organisatie van de jeugdafdeling 

De volgende personen zijn verantwoordelijk voor de jeugdafdeling: 

 het bestuurslid Jeugdzaken 

 de technisch manager jeugd 

 technisch coördinatoren 

 wedstrijdsecretarissen. 

De wedstrijdsecretaris (WS) 

De wedstrijdsecretaris (WS) van een bepaalde leeftijdsgroep is verantwoordelijk voor 

alle niet-technische voetbalzaken in een leeftijdscategorie. Zijn taken zijn onder ande-

re: 

 het vinden van jeugdleiders bij elk team in zijn leeftijdscategorie 

 het instrueren van nieuwe jeugdleiders 

 het aan het begin van het seizoen organiseren van de ouderavonden, waarin de 

leiding en de ouders van de spelers van elk team met elkaar afspraken maken 

over het vervoer bij uitwedstrijden, het wassen van de wedstrijdkleding en ande-

re relevante zaken 

 omdat uitnodigingen voor toernooien bij hem binnenkomen, is hij degene die 

zo’n uitnodiging doorgeeft aan het meest passende team en verzorgt hij ook de 
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aanmelding voor zo’n toernooi als een team van GVAV-Rapiditas daaraan wil 

deelnemen; deelname aan een toernooi is niet toegestaan op een dag dat er een 

competitie- of bekerwedstrijd gespeeld moet worden 

 omdat hij vaak in eerste instantie benaderd voor verzoeken tot verplaatsing van 

een wedstrijd, is hij degene die dan overlegt met de leiding van het team en (als 

het een thuiswedstrijd betreft) met Wedstrijdzaken; hij communiceert het ak-

koord gaan of organiseert het bilaterale overleg tussen de leiding van het team 

en de tegenpartij.  

 

Uit deze opsomming van taken kun je concluderen dat je veel met de wedstrijdsecre-

taris te maken zult hebben.  

De technisch coördinator (TC) 

De technisch coördinator (TC) van een bepaalde leeftijdscategorie is verantwoorde-

lijk voor alle voetbaltechnische zaken in die leeftijdscategorie. Zijn taak bestaat onder 

andere uit: 

 het vinden, aanstellen en beoordelen van trainers voor de teams die geen be-

taalde trainer hebben 

 het organiseren van de overleggen waarin aan het eind van elk seizoen de nieu-

we teamindeling voor het daaropvolgende seizoen wordt vastgelegd 

 het organiseren van de overleggen van alle trainers in de betrokken leeftijdscate-

gorie. 

De technisch manager jeugd (TMJ) 

De technisch manager jeugd (TMJ) is als het ware de voorzitter van de groep van 

technisch coördinatoren. Tot zijn takenpakket behoort onder andere: 

 het samen met de technisch coördinator van een bepaalde leeftijdscategorie 

aanstellen en beoordelen van de betaalde jeugdtrainers 

 het organiseren van de overleggen van de groep technisch coördinatoren 

 het voeren van functioneringsgesprekken met de betaalde jeugdtrainers en met 

de technisch coördinatoren 

 het bemiddelen in situaties waarin een TC’er en een jeugdtrainer niet gezamen-

lijk tot een oplossing kunnen komen – in voorkomende gevallen neemt de TMJ de 

beslissing over wat er gebeuren moet, al dan niet in overleg met het bestuur.  

Het bestuurslid Jeugdzaken 

Het bestuurslid Jeugdzaken is het gezicht van de jeugdafdeling en bijvoorbeeld ver-

antwoordelijk voor het beleid met de benaming Gedrag binnen de lijnen, dat niet aan 

één bepaalde leeftijdscategorie gebonden is. Hij organiseert de overleggen met de 

groep van wedstrijdsecretarissen. Hij bemiddelt in situaties waarin een jeugdleider 

en de wedstrijdsecretaris niet tot een oplossing kunnen komen en neemt in voorko-

mende gevallen de beslissing over wat er gebeuren moet, al dan niet in overleg met 

het bestuur.  
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3 De teamindeling 

In het voorgaande is de teamindeling al even ter sprake gekomen. In dit hoofdstuk 

gaan we nader in op het beleid met betrekking tot de teamindeling.  

Leeftijdsindeling volgens de richtlijnen van de KNVB 

Als voorbeeld: is of wordt een speler dit kalenderjaar 16 jaar, dan zal hij/zij de com-

petitie in augustus van dit jaar beginnen als tweedejaars JO17-junior. Het gaat dus 

om de leeftijd die men heeft op 31 december van het lopende kalenderjaar.  

 

Leeftijd op 31 december Indeling in het nieuwe seizoen 

19 jaar of ouder senior 

17 of 18 jaar JO19-junior of MO19-junior 

15 of 16 jaar JO17-junior of MO17-junior 

13 of 14 jaar JO15-junior of MO15-junior 

11 of 12 jaar JO13-pupil of MO13-pupil 

9 of 10 jaar JO11-pupil of MO11-pupil 

6, 7 of 8 jaar JO9-pupil 

5 jaar JO7-pupil 

Selectieteams 

In principe zijn de eerste twee teams in elke categorie selectieteams met uitzonde-

ring van de JO9-pupillen; bij de JO9-pupillen is JO9-1 het enige selectieteam. De ove-

rige teams worden zo ingedeeld dat alle spelers zo goed mogelijk aan hun trekken 

komen. Daar wordt bij de inschrijving van de teams bij de KNVB ook rekening mee 

gehouden: het is niet leuk en zeker niet leerzaam om elke wedstrijd met 10-0 te win-

nen of met 10-0 te verliezen.  

Vriendenteams 

In principe is bijvoorbeeld JO11-5 wel sterker dan JO11-10 en speelt JO11-5 ook in 

een hogere klasse. We streven er echter naar dat alle teams genoeg niveau hebben 

om het spel met plezier te spelen. Als spelers graag met elkaar in één team willen 

(blijven), wordt geprobeerd ook daar rekening mee te houden. Zo ontstaat er soms al 

bij de JO15-junioren een vriendenteam dat als team bij elkaar blijft tot en met de 

overgang naar de senioren.  

Nieuwe trainingsgroepen en de definitieve teamindeling 

Rond 1 juni gaan de nieuwe trainingsgroepen in elke leeftijdscategorie van start. De 

trainers zorgen samen met de TC’er voor de indeling; ook de adviezen van de team-

leiders zijn daarbij welkom. 

Vóór het eind van het seizoen worden alle teams (min of meer) definitief ingedeeld 

en is er voor elk team een trainer en leiding. Voor alle teams is er een trainingsroos-

ter en een spelerslijst. 

‘Min of meer definitief’ houdt in dat er na ongeveer zes wedstrijden in het nieuwe 

seizoen nog met een enkele speler geschoven kan worden, als blijkt dat een bepaald 

team voor hem of haar te hoog of te laag gegrepen is. Soms zijn er andere redenen 

waarom een speler in een ander team beter op zijn plaats is.  
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Meetrainen met een hogere leeftijdsgroep 

Na de winterstop worden de tweedejaars uit de selectieteams en soms ook uit ande-

re teams uitgenodigd om bij toerbeurt mee te trainen bij een selectieteam in een ho-

gere leeftijdsgroep. 

4 De start van het seizoen 

Bij de start van het seizoen zijn er enkele zaken die aandacht verdienen. 

Inventariseren telefoonnummers en e-mailadressen 

Voor de communicatie met de spelers is het inventariseren van telefoonnummers en 

e-mailadressen van groot belang. Vanaf de D-pupillen worden eventuele schorsingen 

van de KNVB worden door de KNVB gemaild naar de speler (en dat gaat niet meer 

met een papieren brief). Alle e-mailadressen van de nieuwe D-teams moeten daarom 

worden gemaild naar ledenadministratie@gvav.nl.  

Afspraken met het team 

Het is belangrijk om als trainer en leiding aan het eind van het seizoen of direct aan 

het begin van het seizoen een bespreking te houden met de ouders/verzorgers van 

spelers uit het team. Deze bijeenkomst wordt de ouderavond genoemd. 

Tijdens de ouderavond kan iedereen kennis met elkaar maken, kunnen allerlei zaken 

worden uitgelegd en kunnen afspraken worden gemaakt. Onderwerpen die aan bod 

kunnen komen, zijn: 

 de mogelijke uitbreiding van de teamleiding tot twee of drie personen 

 het op tijd komen 

 het vertrek en vervoer bij uitwedstrijden 

 het gebruik van de kunstgrasvelden 

 het wassen van de kleding 

 de coaching door trainer en/of leiding; aanmoedigen door ouders en supporters 

 sportiviteit en plezier op en langs de velden en voor, tijdens en na de trainingen 

 douchen na trainingen en wedstrijden (voor E- en F-teams is het douchen niet 

verplicht – voor hogere teams wel) 

 het belang van tijdig overleg over klachten, ideeën en wensen. 

 

Het is van belang ouders te wijzen op de speeldagenkalender die op de website staat 

en erop aan te dringen dat niet het halve team afwezig is op een zaterdag dat er mo-

gelijk een wedstrijd gespeeld moet worden.  

De trainer van een team dient zich te vervoegen bij Materiaalbeheer (zie hoofdstuk 

15) voor trainingsmateriaal. De leiding van het team kan de teamtas ophalen bij de 

Kledingshop (zie hoofdstuk 16).  

Spelerspassen 

Vanaf de JO13-pupillen zijn spelerspassen verplicht. Voorafgaand aan de wedstrijd 

controleert de scheidsrechter op het veld de spelerspassen van beide teams. Een 

speler zonder spelerspas kan niet aan de wedstrijd deelnemen.  

Voor het begin van het seizoen wordt het setje met spelerspassen voor een team 

samengesteld door wedstrijdsecretaris en het setje is dan te vinden in het postvakje 

van het team in de commissiekamer. Aan het eind van het seizoen moet het setje 
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daar weer worden achtergelaten, zodat de passen gesorteerd kunnen worden met 

het oog op het daaropvolgende seizoen. 

De leiding van het team moet niet vergeten het setje mee te namen naar een uit-

wedstrijd. Bij het lenen van een speler uit een ander team moet dus ook de spelers-

pas van die speler worden meegenomen en vooral ook weer op tijd teruggegeven 

worden aan het team waaruit de speler geleend is. 

Leent een JO13-team een speler uit een JO11-team, dan heeft de geleende speler na-

tuurlijk geen spelerspas. Dat sprake is van een JO11-pupil is dan te zien in het digitale 

wedstrijdformulier van deze wedstrijd in Sportlink.  

Bij het kwijtraken van een spelerspas kan men via de Ledenadministratie 

(ledenadministratie@gvav.nl) een nieuw exemplaar aanvragen. De Ledenadministra-

tie kan ook een tijdelijke verklaring aanvragen waarmee men bij wedstrijden kan aan-

tonen dat het om een gerechtigde speler gaat.  

Dispensatie 

Soms is het gewenst dat een speler (bijvoorbeeld omdat hij aan de kleine kant is) dis-

pensatie krijgt om in een lagere leeftijdscategorie uit te komen. Deze dispensatie kan 

door Wedstrijdzaken vóór het seizoen bij de KNVB worden aangevraagd. Het verzoek 

daartoe wordt door de wedstrijdsecretaris of de TC’er van de betrokken leeftijds-

groep aan Wedstrijdzaken kenbaar gemaakt. Zo kan een eerstejaars JO17-junior met 

dispensatie nog een jaar meespelen in een JO15-team dat niet in categorie A valt. 

(Welke teams in welke categorie vallen, is te lezen in hoofdstuk 10 Wedstrijdzaken.) 

Voor meisjes geldt dat zij per definitie desgewenst een jaar langer mogen spelen in 

een lagere leeftijdscategorie in een gemengd team dat uitkomt in categorie B.  

Van de verleende dispensatie krijgt men geen bericht van de KNVB – de dispensatie is 

te zien in Sportlink (Zoekscherm personen – speler zoeken – klikken op Sport). 

Het digitale wedstrijdformulier in Sportlink 

Sportlink is een computerprogramma dat voor tal van doeleinden wordt gebruikt. In 

Sportlink zijn onder andere de persoonsgegevens van alle spelers te bekijken, waar-

onder dus een eventueel toegekende dispensatie. 

Voor de leiding van een team is het digitale wedstrijdformulier verreweg het belang-

rijkste onderdeel van Sportlink, omdat het voor alle wedstrijden vanaf de JO13-

pupillen gebruikt wordt om de spelers van de beide teams in vast te leggen, alsmede 

de uitslag en eventueel uitgedeelde gele en rode kaarten. 

Speelt een JO13-pupil met dispensatie bij een JO11-team, dan moet de verleende 

dispensatie door middel van een uitdraai uit Sportlink worden getoond.  

Meer informatie over Sportlink is te vinden in het volgende hoofdstuk en in hoofd-

stuk 10 Wedstrijdzaken.  

Gedrag binnen de lijnen 

Een aantal jaren geleden is, is navolging van vele andere verenigingen, een werk-

groep Gedrag binnen de lijnen aan het werk gegaan om grensoverschrijdend gedrag 

terug te dringen. Dit heeft geleid tot een formulier met gedragsafspraken voor de 

JO19-, JO17- en JO15-jeugd en een iets ander formulier voor JO13, JO11 en JO9. 

In de eerste weken van het seizoen dient het formulier per team door alle spelers en 

de leiding ondertekend te worden en voor 1 oktober bij het bestuurslid Jeugdzaken 

ingeleverd te worden.  

Achter in deze brochure zijn deze formulieren opgenomen. 
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5 Het account voor Sportlink 

Vanaf de JO13-pupillen is het gebruik van het digitale wedstrijdformulier in Sportlink 

verplicht. Men kan zich wat de wedstrijden zelf betreft soms beperken tot het ge-

bruik van Sportlink op de wedstrijddagen zelf. Voor aanvang van het seizoen moet 

het nieuwe team echter worden ‘klaargezet’ in Sportlink.  

Dat kost wat meer tijd en dat kan men dan veel beter op zijn gemak thuis doen dan in 

de vaak drukke commissiekamer op de dag van de eerste wedstrijd. Ook als er spe-

lers van een ander team geleend worden, is het vaak handiger om dat alvast vooraf-

gaand aan de wedstrijddag in Sportlink te regelen dan op de wedstrijddag zelf.  

Wie voor het eerst met Sportlink aan de slag gaat, kan achter in deze brochure een 

korte handleiding vinden over het vullen van het bondsteam en het gebruik van het 

digitale wedstrijdformulier.  

Het account voor Sportlink 

Elk team heeft een eigen account in Sportlink. Voor alle teams vanaf de JO13-

junioren bestaat er dus al een account. Wie als leider nieuw is op een bepaald team 

dient de accountgegevens op te vragen bij de oude leider van dat team. Wordt op 

dat verzoek niet gereageerd, dan kan men deze gegevens ook opvragen bij Wed-

strijdzaken.  

Met ingang van 2016-2017 is het noodzakelijk dat de persoon die namens een be-

paald team toegang moet hebben tot Sportlink, (ook) als lid bij GVAV-Rapiditas ge-

registreerd staat.  

De volgende drie mogelijkheden kunnen onderscheiden worden.  

 Ben je lid van GVAV-Rapiditas, stuur dan een mail naar wedstrijdzaken@gvav.nl 

als jij degene bent die namens een bepaald team toegang moet hebben tot 

Sportlink. Vergeet daarbij niet het team te noemen! Ben jij al de juiste persoon, 

stuur dan even een mail om dat te melden.  

 Ben je geen lid van GVAV-Rapiditas en ook niet van de KNVB, stuur dan eerst een 

mail naar ledenadministratie@gvav.nl om kenbaar te maken dat je (gratis) als lid 

geregistreerd moet worden voor toegang tot Sportlink. 

 Ben je geen lid van GVAV-Rapiditas maar wel van de KNVB, meld je dan bij leden-

administratie@gvav.nl met je KNVB-relatienummer. 

 

Het bestaande wachtwoord kan men zelf binnen Sportlink niet wijzigen en als men 

liever een ander wachtwoord wil, dient men per mail het gewenste wachtwoord aan 

Wedstrijdzaken door te geven. Als Wedstrijdzaken van mening is dat dit nieuwe 

wachtwoord te eenvoudig te raden is, zal Wedstrijdzaken de aanvrager om een ander 

wachtwoord vragen.  

Wedstrijdzaken stuurt dan een mail terug waarin vermeld staan: 

 de relatiecode van GVAV-Rapiditas: BBBD56C 

 de standaardnaam van het team in Sportlink, bijvoorbeeld GVAV-JO13-5 

 het wachtwoord dat door de aanvrager is opgegeven. 

Sportlink op de laptops in de commissiekamer en Sportlink thuis 

Het bestuurslid van dienst (zie hoofdstuk 13) zorgt ervoor dat Sportlink op wedstrijd-

dagen opgestart is op de laptops die in de commissiekamer staan. Bij uitwedstrijden 

is sprake van dezelfde gang van zaken. Dus op een wedstrijddag heb je het account in 

principe niet nodig.  
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Om thuis met Sportlink te kunnen werken, zijn enkele stappen nodig die in de korte 

handleiding beschreven staan.  

Als het echt nodig is, wordt er voor nieuwe gebruikers een kleine cursus georgani-

seerd maar de praktijk leert dat mensen weinig moeite hebben met het gebruik van 

Sportlink. 

6 Wanneer mag een speler niet spelen? 

Er zijn enkele situaties waarin een speler niet aan een wedstrijd deel mag nemen: 

 als een speler nog geen spelerspas heeft  

 als de spelerspas van de speler kan niet getoond worden 

 als een speler geschorst is. 

 

De eerste situatie doet zich meestal voor als de spelerspas verlopen is en de speler, 

ondanks diverse aanmaningen, nog steeds geen nieuwe pasfoto ingeleverd heeft.  

Schorsingen 

Een speler kan geschorst zijn door de KNVB. GVAV-Rapiditas kan een speler ook zelf 

schorsen. Dit kan zijn vanwege wangedrag, maar de meest voorkomende situatie is 

dat de speler een contributieachterstand heeft. 

Als een speler na herhaalde waarschuwingen over de contributieachterstand nog 

steeds niet betaald heeft, dan stuurt de penningmeester een lijst met wanbetalers 

naar de wedstrijdsecretarissen. De wedstrijdsecretaris informeert de leiding van het 

team waarin de wanbetaler speelt. De schorsing van de speler geldt dan zowel voor 

trainingen als voor wedstrijden.  

7 De winterstop 

Tijdens de winterstop (zie voor de juiste periode de speeldagenkalender op de websi-

te van GVAV-Rapiditas onder Programma en Uitslagen) organiseert de KNVB een 

zaalcompetitie voor JO11- en JO9-teams.  

Trainen onder winterse omstandigheden 

Als er sneeuw op de (kunst)grasvelden ligt, mag er niet worden getraind. In zulke ge-

vallen kan de leiding van een team op kosten van GVAV-Rapiditas een (gymnas-

tiek)zaal huren bij de gemeente. Sommige teams kiezen er sowieso voor om in de 

winter in de zaal te trainen. Als er op zo’n moment ook buiten getraind zou kunnen 

worden, dan zijn de kosten van de zaalhuur voor rekening van het team.  

Procedure voor het huren van een zaal 

Wie op eigen kosten zaalruimte huurt en dat doet uit naam van GVAV-Rapiditas, 

hoeft voor de jeugd slechts 1/3 te betalen van de bedragen die als tarief genoemd 

worden. Voor volwassenen kost de zaalruimte 2/3 van deze bedragen. 

De aanvraagprocedure is als volgt: 
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 men doet een reservering bij de gemeente (telefonisch of per mail) 

 men mailt de details van de reservering naar wedstrijdzaken@gvav.nl (naam aan-

vrager, zaal, datums, tijdstippen) 

 Wedstrijdzaken berekent het daadwerkelijk te betalen bedrag en mailt dit met 

vermelding van het rekeningnummer aan de aanvrager en aan de boekhouder 

van GVAV-Rapiditas; dit bedrag moet zo spoedig mogelijk worden betaald 

 de boekhouding meldt aan Wedstrijdzaken dat de betaling heeft plaatsgevonden 

 Wedstrijdzaken meldt (dus pas ná de betaling) aan de gemeente dat GVAV-

Rapiditas akkoord is met deze reservering. 

 

Wedstrijdzaken stuurt de bevestiging van de reservering door de gemeente naar de 

aanvrager en de penningmeester. In die bevestiging worden bedragen genoemd, 

waarin de korting (subsidie) nog niet terug te zien is.  

Die korting wordt wel toegepast bij de uiteindelijke afrekening van GVAV-Rapiditas 

over een seizoen.  

De website van de gemeente voor het huren van gymnastiekzalen of een deel van 

een sporthal is: http://www.sport050.nl/accommodaties. 

8 Website, Facebook en Twitter 

De belangrijkste informatiekanalen van GVAV-Rapiditas zijn: 

 de website www.gvav.nl 

 de Facebookpagina www.facebook.com/gvavrapiditas 

 het twitteraccount @gvav. 

Twitter 

Op Twitter kunnen slechts heel korte berichtjes worden geplaatst, maar het kunnen 

bijvoorbeeld berichtjes zijn die afgelastingen betreffen. Dergelijke mededelingen 

worden echter ook op de beide andere media geplaatst. 

Facebook 

Op Facebook worden vooral mededelingen en wedstrijdverslagen geplaatst die ook 

op de website te vinden zijn. Alle andere belangrijke informatie als trainingsrooster 

en het wedstrijdprogramma is echter alleen op de website te vinden. Verzoeken tot 

plaatsing van een bepaald bericht moeten worden gericht aan Wedstrijdzaken.  

 

Website 

De belangrijkste informatiebron voor leden van GVAV-Rapiditas is de website. De 

Webmaster en Wedstrijdzaken kunnen berichten plaatsen op de website. Alle ver-

zoeken tot plaatsing van een bepaald bericht moeten worden ingediend bij de Web-

master. Als deze er niet is (bijvoorbeeld vanwege een vakantie) dan kunnen die ver-

zoeken worden gedaan bij Wedstrijdzaken.  

De Webmaster kan op verzoek van een team een subsite aanmaken voor dat team. 

Het beleid ten aanzien van deze teamwebsites komt verderop in deze brochure aan 

de orde.  
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9 Gebruik kunstgrasvelden en kleedkamers 

Voor het gebruik van de kunstgrasvelden gelden de volgende regels: 

 tijdens wedstrijden en trainingen is het kunstgras uitsluitend toegankelijk voor 

spelers, trainers, verzorgers en de scheidsrechter met assistenten; publiek en an-

dere fans dienen achter de hekken te blijven op veld 3 en achter het hek langs 

het pad bij de velden 7 en 8 

 op kunstgras is het gebruik van metalen noppen verboden 

 roken op het kunstgras is verboden alsook het deponeren van afval.  

 

We verzoeken de leiding van elk team dringend de ouders en de andere fans op deze 

regels te attenderen, zodat alleen bevoegde personen op het kunstgras komen.  

Kleedkamers 

Een van de serieuze problemen bij GVAV-Rapiditas is de staat waarin kleedkamers na 

wedstrijden en trainingen worden achtergelaten. Het bestuur dringt er bij de trainers 

en leiders van alle teams op aan het schoonmaken van de kleedkamer na afloop van 

een wedstrijd of training goed te regelen. 

Dit kan bijvoorbeeld door een schema op te stellen waarin twee spelers bij toerbeurt 

even de bezem door de kleedkamer halen en het afval in de afvalbak gooien. De hoe-

veelheid werk is gering als spelers uit zichzelf al hun afval in de afvalbak deponeren. 

Een schema is niet genoeg: de trainer of de leider dient te controleren of het 

schoonmaakwerk goed genoeg gebeurt of gebeurd is. Als dat niet het geval is, dan 

moet je er bij blijven kijken.  

Ook bij uitwedstrijden dient het team voor een opgeruimde kleedkamer te zorgen. 

Het gebruik van de kleine doeltjes 

Bij wedstrijden van JO11- en JO9-pupillen worden de kleine doeltjes van 5 bij 2 meter 

gebruikt. Deze moeten tijdig op de juiste plaatsen worden klaargezet op de juiste 

plaatsen, dus vóór het aanvangstijdstip van de wedstrijd. Als er grote doelen in de 

weg staan op een kunstgrasveld, dan moeten deze ook tijdig aan de kant worden ge-

zet. Dit betekent dat de leiding van JO11- en JO9-teams die een wedstrijd om 08.45 

uur spelen, op tijd aanwezig moet zijn om deze handelingen nog vóór de wedstrijd uit 

te voeren en niet pas om 08.45 uur. 

Na afloop van de laatste wedstrijd van een JO11- of JO9-team op een kunstgrasveld, 

moeten deze kleine doeltjes tegen de hekken aan worden gezet.  

De scheidsrechter van wedstrijden in categorie A kan verlangen dat zulke doeltjes 

achter de hekken worden geplaatst. In dat geval moeten ze na afloop weer op het 

veld teruggeplaatst worden.  
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10 Kantinezaken 

De kantine is een onontbeerlijk onderdeel van een voetbalvereniging. Met betrekking 

tot het jeugdvoetbal zijn de volgende regels van belang: 

 binnen het gehele clubhuis geldt een rookverbod – op het balkon mag wel ge-

rookt worden 

 er wordt geen alcohol verstrekt aan personen onder de 18 

 er wordt op zaterdagen niet eerder dan 14.00 uur alcohol verkocht 

 het is verboden glaswerk mee te nemen naar buiten – ook op het balkon is geen 

glaswerk toegestaan 

 het drinken van alcohol (ook uit plastic) langs het veld is niet toegestaan 

 het is verboden op voetbalschoenen in de kantine te lopen. 

 

Het kantinepersoneel regelt op wedstrijddagen de ranja of de thee die de teams in 

de rust kunnen nuttigen. De dienbladen met deze spullen kunnen bij het luik van de 

keuken in de kantine worden opgehaald. Denk er als leiding van een team aan dat 

men ook zo’n dienblad bij de tegenpartij bezorgt.  

Als men met een heel team iets wil (patatje en een drankje, een teambarbecue enzo-

voort) dan dient men van tevoren te overleggen met de kantine. Dit kan het beste 

per mail (kantine@gvav.nl) omdat men het soms in de kantine te druk heeft om dat 

overleg op dat moment te voeren. Vermeld daarbij je telefoonnummer zodat de kan-

tine jou op een geschikt moment kan bellen.  

Op dagen dat er getraind wordt, heeft men volgens het rooster óf een locker óf kan 

de sleutel van een kleedkamer worden afgehaald bij het kantinepersoneel, waar deze 

uiteraard ook weer ingeleverd dient te worden. 

11 Roosterzaken 

Roosterzaken is binnen GVAV-Rapiditas verantwoordelijk voor het opstellen van het 

trainingsrooster dat op de website van GVAV-Rapiditas te vinden is.  

Een heel praktisch detail betreft de veldverlichting. In dit hoofdstuk gaat het verder 

vooral over het beleid met betrekking tot trainingen. 

De veldverlichting tijdens trainingen en wedstrijden 

Op de sportparken zijn kastjes geïnstalleerd, waarop voor elk (half) veld op het 

sportpark een knop aanwezig is. Elke vereniging heeft drie passen met barcode die 

alleen door die vereniging kunnen worden gebruikt.  

Elke vereniging moet zelf voor aanvang van de eerste training van die vereniging met 

behulp van de pas de verlichting voor een ingeroosterde training of wedstrijd active-

ren. Gebeurt dat niet, dan is er gedurende die eerste training geen verlichting. Dus 

als zo’n training niet doorgaat, branden er ook geen lampen voor niets. 

Als de activering heeft plaatsgevonden, dan blijft die activering van kracht tot en met 

de laatste ingeroosterde vereniging van die vereniging. Met het systeem is het ook 

mogelijk om de verlichting te deactiveren. Valt er tussendoor een training uit, dan 

wordt de verlichting gedeactiveerd, anders gezegd, tijdens de uitgevallen training 

branden de lampen niet. Voor de eerstvolgende training daarna moet de verlichting 

dan weer wel geactiveerd worden.  
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Als op een sportpark meerdere verenigingen gehuisvest zijn die elkaar afwisselen bij 

het gebruik van een trainingsveld, dan geldt dus dat de activering door vereniging A 

alleen geldt voor het blok trainingen van vereniging A en dat een vereniging B, die 

achter vereniging A aankomt, het licht voor zijn blok trainingen moet activeren. 

De handleiding voor het gebruik van de kastjes is achterin deze brochure te vinden 

en zal ook via de postvakjes worden verspreid.  

Contact met de roostermaker 

Om te voorkomen dat de roostermaker in de zomerperiode onder een stortvloed aan 

mails of telefoontjes van individuele trainers bedolven wordt, dienen roosterwensen 

uitsluitend bij de TC’er van de desbetreffende leeftijdscategorie te worden inge-

diend. Deze communiceert over gezamenlijke wensen met de roostermaker.  

Aantallen uren per team 

Er zijn verschillende redenen waarom het bestuur grenzen heeft gesteld aan de aan-

tallen uren die teams kunnen trainen: 

 voor alle teams in de vereniging moet ruimte in het rooster gevonden kunnen 

worden 

 voorkomen moet worden dat te jonge spelers te laat op de avond pas kunnen 

trainen 

 de kosten voor de veldverlichting worden in rekening gebracht aan de hand van 

het daadwerkelijke verbruik. 

 

Het uitgangspunt is dat lagere (jeugd)teams in elk geval tweemaal in de week één uur 

mogen trainen. Trainingen van lagere JO11- en JO9-teams verzorgd door het Alfa-

college op de woensdag tellen daar ook in mee.  

De hoogste teams in een leeftijdscategorie mogen maximaal drie uur in de week trai-

nen. Concreet ingevuld ziet het beleid er als volgt uit: 

 

teams maximaal aantal uren per week 

JO19-junioren 3 

JO17-1 tot en met JO17-3 3 

JO17-4 en volgende 2 

JO15-1 tot en met JO15-3 3 

JO15-4 en volgende 2 

JO13-1 en JO13-2 3 

JO13-3 en volgende 2 

JO11-1 tot en met JO11-3 3 

JO13-4 en volgende 2 

JO9-1 3 

 

Als dat door ruimtegebrek noodzakelijk is, kan het zo zijn dat JO17-3 en JO15-3 een 

uur moeten inleveren. 

Alleen als er ruimte is én op een vroeg tijdstip getraind wordt, mag de roostermaker 

extra wensen honoreren.  

Gaten in het trainingsrooster 

Als er in het rooster gaten zitten van een halfuur, dan blijft de verlichting op zo’n veld 

om technische redenen gewoon branden. Zo’n halfuur moeten we dus ook betalen. 
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De trainers wordt daarom, indien nodig, dringend verzocht gehoor te geven aan ver-

zoeken van de roostermaker om een halfuur eerder te beginnen. 

Beleid omtrent trainingstijden 

De volgende beleidsuitgangspunten zijn al meer dan tien jaar op de website van 

GVAV-Rapiditas te lezen. Voor de volledigheid zijn ze ook in deze brochure opgeno-

men.  

De tijden waarop trainers beschikbaar zijn vormt het uitgangspunt bij de samenstel-

ling van het trainingsrooster. Daarnaast geldt dat voor jeugdspelers die nog op de ba-

sisschool zitten, de trainingen kunnen worden geprogrammeerd op woensdag vanaf 

14.00 uur en op andere dagen vanaf 16.00 uur.  

De omvang van de vereniging laat niet toe dat met wensen van jeugdspelers en/of 

hun ouders omtrent trainingstijden rekening kan worden gehouden. Ook kan er niet 

vanuit gegaan worden dat de trainingstijden gedurende het gehele seizoen ongewij-

zigd zullen blijven.  

Is het meetrainen met het eigen team op een bepaalde tijd onmogelijk dan dient 

men zich te wenden tot de technisch coördinator van de betrokken leeftijdsgroep. 

Deze bekijkt dan met welk ander team meegetraind kan worden. 

12 Wedstrijdzaken 

Wedstrijdzaken is verantwoordelijk voor allerlei zaken de te maken hebben met het 

wedstrijdschema in het weekend en soms ook op doordeweekse dagen. 

 

Afgelastingen 

Zie hoofdstuk 15 voor een totale of gedeeltelijke afgelasting van het wedstrijdpro-

gramma door de KNVB. In dit hoofdstuk bespreken we de overige afgelastingen. 

Op de volgende website van de gemeente 

http://www.sport050.nl/sportlocaties/sportparken/sportpark-kardinge 

is te zien of de gemeente velden heeft afgekeurd op Sportpark Kardinge. Zijn alle vel-

den door de gemeente afgekeurd, dan weet je zeker dat je thuiswedstrijd niet door-

gaat. Zijn niet alle velden afgekeurd, dan moet je het programma op de website van 

GVAV-Rapiditas bekijken. 

Speel je een uitwedstrijd binnen de gemeente Groningen, dan kun je via de genoem-

de website ook de andere sportparken binnen de gemeente bekijken. Als ook daar al-

le velden afgekeurd zijn, dan weet je zeker dat je uitwedstrijd niet doorgaat. In alle 

andere gevallen moet je het programma op de website van GVAV-Rapiditas bekijken 

maar dan is niet zeker of de afkeuring van een uitwedstrijd daarop al te zien is. Het 

verstandigste is dan om op de website van de tegenstander te kijken.  

Het wedstrijdprogramma 

Het wedstrijdprogramma is te zien op de website van GVAV-Rapiditas. Helaas is daar 

niet te zien in welke kleuren de tegenpartij speelt. Bij thuiswedstrijden, uitgezonderd 

het eerste elftal op zaterdag en het eerste elftal op zondag, moet de thuisspelende 

ploeg zorgen voor een afwijkende kleur shirt als de tegenstander ook in het blauw 

speelt. Het is daarom verstandig de website van de tegenpartij te bezoeken om daar 

zekerheid over te krijgen.  
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Zie hoofdstuk 17 voor de regels omtrent het tijdig verkrijgen van rode reserveshirts. 

Het wedstrijdschema op een zaterdag 

De KNVB stelt dan wel het wedstrijdprogramma vast, maar dan kan er nog niet ge-

speeld worden. Wedstrijdzaken controleert tijdig voor elke zaterdag of het wed-

strijdprogramma wel op het sportpark past en of het qua kleedkamerbezetting past. 

Als er te veel wedstrijden op een bepaald tijdstip zijn, zal Wedstrijdzaken de aan-

vangstijd van een of meer wedstrijden aanpassen. Je kunt er dus niet op rekenen dat 

de vaste aanvangstijd van je team niet incidenteel gewijzigd kan worden.  

Voor sommige wedstrijden leent Wedstrijdzaken kleedkamers bij Oosterparkers. De 

sleutels van die kleedkamers zijn dan beschikbaar in de commissiekamer bij het be-

stuurslid van dienst (zie het volgende hoofdstuk).  

In het wedstrijdschema noteert Wedstrijdzaken de te gebruiken kleedkamers en de 

nummers van de lockers die gebruikt moeten worden. Verder wordt de veldindeling 

in het wedstrijdschema opgenomen. Ook worden er lockerbriefjes gemaakt, die in de 

commissiekamer door het bestuurslid van dienst aan de teams worden uitgereikt. Op 

zo’n briefje staat het team, de aanvangstijd, het veld, het kleedkamernummer en het 

lockernummer. 

 

 
Voorbeeld van een wedstrijdschema 

 

 
Voorbeeld van een lockerbriefje 

Scheidsrechters KK = 11 Meisjes KK = 9 en 10 KK LK KK LK

WedstrijdnummerAanvangstijdThuis team Uit team Rust Scheidsrechter VELD Uitslag

56670 08:45 GVAV E2 SJO De Held E2 E 09:10 3 1 1 5 2

107811 08:45 GVAV F5 Gruno F1 F 09:05 3 2 3 6 4

108956 08:45 GVAV F6 Velocitas 1897 F5 F 09:05 8 3 5 7 6

108961 08:45 GVAV F8 Be Quick 1887 F8 F 09:05 8 4 7 8 8

95245 10:15 GVAV D5 Beilen D2 D 10:45 8 1 9 5 10

95242 10:15 GVAV D6 Eext D1 D 10:45 2 2 11 6 12

102011 10:15 GVAV E6 Roden E3 E 10:40 3 3A 13 7A 14

10:15 Velocitas E2 GVAV E5 E 10:40 7 7B 16 3B 15

107043 10:15 GVAV F4 ONR F1 F 10:35 3 4 X 8 X

50090 11:30 GVAV D3 SV Bedum D1 D 12:00 7 1 1 5 2

56659 11:30 GVAV E1 SJO De Held E1 E 11:55 3 2 3 6 4

102016 11:30 GVAV E7 Grijpskerk E4 E 11:55 8 4A 5 8A 6

107052 11:30 GVAV F3 GRC Groningen F2 F 11:50 3 3 X 7 X

115348 11:30 GVAV F10 SJO STEO F1G F 11:50 8 4B 17 8B 18

30463 12:45 GVAV C1 Hoofddorp s.v. C1 C 13:20 F. van Ginkel 2 OP S OP S

79707 12:45 GVAV C2 Zuidhorn C1 C 13:20 Kok, T 7 2 7 6 8

47194 12:45 GVAV C6 Haren C1 C 13:20 8 3 9 7 10

94457 12:45 GVAV C8 Eenrum C1 C 13:20 5 4 11 8 12

98725 12:45 GVAV MC1 ONR MC1 C 13:20 3 9 S 10 S

14145 14:30 GVAV A2 Engelbert A1 A 15:15 Duut, P. 3 2 1 6 2

15014 14:30 GVAV B1 Heerenveen B1 B 15:10 Dal, M. 2 1 S 5 S

15647 14:30 GVAV B2 VAKO B1 B 15:10 7 3 3 7 4

42884 14:30 GVAV B5 Actief B3 B 15:10 8 4 5 8 6

Thuiswedstrijden zaterdag 5 april 2014

Thuis Uit
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Scheidsrechters 

Scheidsrechterzaken regelt de scheidsrechters voor de wedstrijden waarvoor geen 

KNVB-scheidsrechter aangesteld is en ook voor oefenwedstrijden. Indien Scheids-

rechterzaken geen scheidsrechter kan vinden voor een E- of F-team, zal iemand be-

horend bij het team de fluit ter hand moeten nemen. In de commissiekamer kan men 

voor dat doel een fluitje lenen.  

Scheidsrechterzaken haalt zijn informatie uitsluitend uit het wedstrijdschema dat 

hem door Wedstrijdzaken wordt verstrekt. Normaal gesproken heeft de leiding van 

een team over de aanstelling van scheidsrechters dan ook geen rechtstreeks contact 

met Scheidsrechterzaken.  

Invallersbepalingen, doorlopend wisselen en tijdstraffen 

Op de website is bij het item Scheidsrechterzaken informatie te vinden over de inval-

lersbepalingen en het bij wedstrijden in categorie B doorlopend mogen wisselen. Bij 

categorie B zijn met ingang van het seizoen 2013-2014 ook tijdstraffen ingevoerd be-

horend bij een gele kaart. De volledige informatie hierover staat op de website en 

het is nuttig om deze informatie te bekijken.  

Vakanties en de speeldagenkalender 

Op de website van GVAV-Rapiditas is de speeldagenkalender te vinden. Daarin staat 

op welke dagen wedstrijden geprogrammeerd zullen worden en op welke dagen niet. 

In de herfstvakantie, de krokusvakantie en de meivakantie zit meestal één zaterdag 

waarop niet gespeeld wordt. De andere zaterdag in zo’n vakantie is dan bestemd 

voor een inhaalwedstrijd of een bekerwedstrijd. De leiding van de teams wordt drin-

gend verzocht om er bij de ouders op aan te dringen een vakantie zo te plannen dat 

op die ene zaterdag gespeeld kan worden, als dat nodig is.  

Verplaatsing van wedstrijden 

De laatste jaren wordt Wedstrijdzaken steeds vaker geconfronteerd met wedstrijden 

in de genoemde vakanties die niet gespeeld kunnen worden omdat een team niet 

genoeg spelers heeft.  

Ook komt het soms voor dat men de uitnodiging voor een toernooi geaccepteerd 

heeft op een dag dat er voor de competitie of voor de beker gespeeld moet worden. 

Dit is niet toegestaan. Competitie- en bekerwedstrijden gaan altijd vóór toernooien 

of oefenwedstrijden. Wedstrijdzaken zal aan de verplaatsing van zo’n wedstrijd dan 

ook niet meewerken.  

Het verplaatsen van wedstrijden leidt tot veel extra werk voor een wedstrijdsecreta-

ris, de leiding van een team en vooral voor Wedstrijdzaken. Het verplaatsen van wed-

strijden moet daarom zoveel mogelijk voorkomen worden.  

Als er een verzoek van de tegenpartij komt voor verplaatsing van een thuiswedstrijd 

van een team van GVAV-Rapiditas zal Wedstrijdzaken mogelijke alternatieven mel-

den. De leider van het team moet daarna zelf overleggen met de tegenpartij over 

welke datum het dan worden moet. Het resultaat moet worden gemeld aan Wed-

strijdzaken die de verplaatsing regelt.  

In de volgende paragraaf wordt besproken hoe een eventueel spelerstekort opgelost 

kan worden. In een geval dat het echt noodzakelijk is om een wedstrijd te verplaat-

sen (zo’n verzoek kan ook van de tegenpartij komen), gelden daarvoor de volgende 

regels: 
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 wedstrijden van teams in categorie A mogen alleen vooruit gespeeld worden 

 wedstrijden van teams in categorie B mogen ook na de oorspronkelijke wed-

strijddatum gespeeld worden. 

 

In 2016-2017 spelen de volgende teams van GVAV-Rapiditas in categorie A: Zo1 tot 

en met Zo4, Za1, JO19-1 en 2, JO17-1 t/m JO17-3, JO15-1 t/m JO15-3 en JO13-1. Alle 

overige teams (en DIVA’83) vallen in categorie B. Bekerwedstrijden van alle teams 

vallen echter in categorie A.  

 

Het oplossen van een spelerstekort 

Bij een kleine vereniging kan een spelerstekort een serieus probleem zijn, maar bij 

een grote vereniging als GVAV-Rapiditas is het bij een beperkt wedstrijdprogramma 

altijd mogelijk om een team aan te vullen met spelers uit een of meer andere teams. 

Die andere teams zijn in principe lagere teams. Van dit principe mag alleen worden 

afgeweken als het gaat om de laagste teams uit een leeftijdscategorie, zoals JO13-6, 

JO13-7 en JO13-8.  

Uit een oogpunt van sportiviteit is het niet toegestaan om bijvoorbeeld een speler 

van JO11-1 met JO11-6 mee te laten doen.  

Doordeweekse wedstrijden 

Als de KNVB wedstrijden op doordeweekse dagen vaststelt, dan valt daar niet aan te 

ontkomen, ongeacht de problemen die dat geeft. Er zijn ook teams die op een door-

deweekse dag een oefenwedstrijd willen spelen. Het is al lastig om voor zo’n wed-

strijd twee kleedkamers vrij te maken, laat staan als het om meer wedstrijden gaat. 

Wedstrijdzaken hanteert daarom de regel dat er op een doordeweekse dag maxi-

maal één wedstrijd gespeeld wordt.  

Doordeweekse oefenwedstrijden moeten minimaal één week van tevoren worden 

aangevraagd bij Wedstrijdzaken. Oefenwedstrijden op een zaterdag moeten uiterlijk 

de dinsdag daarvoor aangevraagd worden.  

13 Overige aandachtspunten trainingen en wedstrijden 

Tijdens de trainingen wordt uiteraard veel aandacht besteed aan de voetbaltechni-

sche zaken. Het bevorderen van de aandacht voor de arbitrage en het goed laten 

functioneren van de arbitrage zijn ook van belang en daarover gaan de onderstaande 

punten. 

Algemeen 

De teamleiding bevordert dat spelers deel kunnen nemen aan arbitrageactiviteiten 

(zoals cursusdeelname en wedstrijdleiding), bijvoorbeeld door hen vrijstelling te ge-

ven van trainingen. Niet-selectiespelers moeten die vrijstelling krijgen als ze er om 

vragen en als het om een selectiespeler gaat is toestemming van de trainer vereist. 

Tijdens trainingen 

Tijdens de trainingen zijn de volgende punten van belang: 

 de teamleiding zorgt ervoor dat tijdens trainingen ook aandacht geschonken 

wordt aan spelhervattingen (doeltrap, inworp en directe en indirecte vrije schop-
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pen); veel van de jeugdspelers blijken de regels rond spelhervattingen nog niet 

goed te kennen 

 de teamleiding bevordert dat spelers tijdens trainingen en bij oefenpotjes erva-

ring opdoen met het leiden van wedstrijden waardoor het begrip tussen spelers 

en wedstrijdleiding vergroot kan worden 

 op vrijdagavond trainende teams en hun leiding zorgen voor het verwijderen van 

de grote verplaatsbare doelen op de velden 3,7 en 8 en het goed zetten van de 

kleine doeltjes ten behoeve van de pupillenwedstrijden op zaterdagochtend. 

Voor, tijdens en na de wedstrijden 

Rond wedstrijden zijn de volgende punten van belang: 

 de teamleiding bevordert dat wedstrijden op tijd beginnen en eindigen 

 spelerspassen moeten op tijd beschikbaar zijn voor het invullen van het digitaal 

wedstrijdformulier en voor de controle van die passen op het veld bij het begin 

van de wedstrijd 

 om te zorgen dat die controle nog voor het begin van de wedstrijd plaats kan 

vinden, dienen teams minimaal tien minuten van tevoren bij het veld aanwezig te 

zijn 

 als er na pupillenwedstrijden onvoldoende tijd is voor het nemen van penalty's 

dan wordt dat verplaatst naar de keepershoek of naar het oefenveld naast veld 3 

 de teamleiding bevordert dat tijdens de wedstrijd het publiek achter de omhei-

ning plaats neemt; dit is verplicht bij wedstrijden in de A-categorie en gewenst bij 

de overige wedstrijden 

 de teamleiding zorgt voor begeleiding van de wedstrijdleiding, voorafgaand en na 

afloop van de wedstrijd en tijdens de pauze; gelet op het takenpakket van de 

teamleiding verdient het aanbeveling een assistent-teamleider aan te stellen.  

14 Het bestuurslid van dienst 

Op wedstrijddagen is er altijd een bestuurslid van dienst aanwezig. ’s Morgens zijn 

dat twee personen en ’s middags is dat één persoon. Voor deze taak is een aparte, 

uitgebreide handleiding beschikbaar.  

Voor de leiding van een jeugdteam is het van belang te weten dat het bestuurslid van 

dienst de volgende taken heeft: 

 bij een gedeeltelijke afgelasting beslist het bestuurslid van dienst overeenkomstig 

de regels in zijn handleiding welke wedstrijden van welke teams afgelast zullen 

worden 

 het invoeren van de afgelastingen in Sportlink, zodat ze in de widget te zien zijn 

 het klaarzetten en opstarten van de laptops, waarop het digitale wedstrijdformu-

lier (verplicht vanaf de JO13-pupillen) ingevuld kan worden 

 het optreden bij calamiteiten 

 het optreden als gastheer/gastvrouw namens GVAV-Rapiditas. 

15 Totale of gedeeltelijke afgelasting door de KNVB 

Afgelastingen door de KNVB worden vermeld op teletekstpagina 603 van de landelij-

ke omroep. Die pagina ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit. 
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KNVB Categorie A Categorie B 
 (incl. bekerwedstrijden)  
Landelijk   
Noord  X 
Oost   
West I   
West II   
Zuid I   
Zuid II   
X = afgelast   

 

Voor GVAV-Rapiditas geldt in het seizoen 2016-2017 het volgende: 

 D1 valt onder Landelijk en alle overige teams vallen onder district Noord 

 in categorie A vallen: Zo1 tot en met Zo4, Za1, JO19-1 en 2, JO17-1 t/m JO17-3, 

JO15-1 t/m JO15-3 en JO13-1 plus alle bekerwedstrijden (ook van JO11 en JO9) 

 alle overige teams (en DIVA’83) vallen in categorie B. 

 

In het voorbeeld hierboven is alleen categorie B afgelast, zodat de teams in categorie 

A afhankelijk zijn van de keuring van de velden door de daartoe bevoegde instantie.  

16 Materiaalbeheer 

Materiaalbeheer regelt de materialen die voor een training of een wedstrijd nodig 

zijn, zoals trainingsballen, wedstrijdballen, pilonnen en hesjes. Deze materialen zijn te 

vinden in de materiaalcontainer achter het speeltuintje. 

De ballenkastjes zijn in twee soorten te verdelen. Er zijn er waarvan het slot nog goed 

werkt. De trainers die zo’n kastje toegewezen krijgen, krijgen dan een sleutel voor 

het kastje. Er zijn ook kastjes, waarvan het slot stuk is. Voor die kastjes zijn hangslo-

ten aangeschaft die te openen zijn met een viercijferige code.  

Als de trainer een sleutel krijgt voor een kastje, dan kan hij met die sleutel ook de 

materiaalcontainer openen. Als de trainer (per mail) een code krijgt, dan moet hij bij 

de bar zijn als hij toevalligerwijs de eerste is die de materiaalcontainer opent. Tijdens 

een blok trainingen en op wedstrijddagen blijft de materiaalcontainer de hele tijd 

open. Het kantinepersoneel sluit de materiaalcontainer.  

Elk seizoen raken we te veel trainingsballen kwijt. Daarom gelden de volgende regels: 

 de trainer is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de ballenkast 

 de trainer haalt de spullen altijd zelf uit de kast en houdt zijn code geheim 

 de trainer laat de spullen na een training niet onbeheerd liggen maar ruimt ze di-

rect zelf op voordat hij naar de kantine of naar huis gaat 

 de trainer laat tijdens de training spelers onmiddellijk een bal ophalen, die in de 

bosjes of in de sloot belandt; aan de muur van de kantine hangt daartoe een 

soort hengel waarmee een bal uit de sloot gevist kan worden. 

 

Het laatste punt is zeer belangrijk want de ervaring leert dat men vergeet waar een 

bal de bosjes inging en hoeveel ballen er nog opgezocht moeten worden.  
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17 Verstrekking en verkoop van kleding (de Kledingshop) 

De Kledingshop verstrekt de wedstrijdkleding in bruikleen aan de teams. Daarnaast 

verkoopt de Kledingshop ook trainingskleding, die à contant (het liefst per pin) be-

taald dient te worden.  

Afhalen teamtas 

De leiding van het team dient zich op een op de website gepubliceerd tijdstip te mel-

den bij de Kledingshop om voor aanvang van het seizoen de teamtas met wedstrijd-

kleding en bidons in ontvangst te nemen. Voor teams die dankzij een sponsorover-

eenkomst de beschikking krijgen over een trainingspak, is sprake van een bruikleen-

overeenkomst ingevoerd die door de speler ondertekend moet worden voordat deze 

het trainingspak in ontvangst kan nemen.  

Inleveren teamtas 

Aan het eind van het seizoen moet de teamtas met de volledige inhoud weer bij de 

Kledingshop worden ingeleverd. Datums en tijdstippen worden op de website gepu-

bliceerd.  

Regels voor het gebruik van de wedstrijdkleding 

De regels voor het gebruik van de wedstrijdkleding zijn als volgt: 

 de wedstrijdkleding en eventuele trainingspakken blijven te allen tijde eigendom 

van de vereniging 

 de wedstrijdkleding mag niet één op één aan de spelers uitgedeeld worden 

 de wedstrijdkleding moet centraal gewassen worden 

 de wedstrijdkleding mag niet gebruikt worden als trainingskleding. 

 

Indien iemand om wat voor reden dan ook de kleding zelf wil wassen (bijvoorbeeld 

vanwege allergische reacties), dan mag dit alleen in overleg met het bestuurslid Ma-

teriaalzaken. 

Vervanging of reparatie 

Wedstrijdkleding kan stuk gaan of heel erg slijten, zoals kousen. Dergelijke wedstrijd-

kleding moet op de openingstijden van de Kledingshop bij de beheerder daarvan 

worden ingeleverd, die vervolgens beslist of het inleveren terecht gebeurt en of er 

vervanging of reparatie plaats zal vinden. 

Reserveshirts 

Zoals al eerder uitgelegd is, dient de leiding van een team tijdig vóór elke thuiswed-

strijd te controleren of de tegenstander niet ook een blauw shirt heeft. De rode re-

serveshirts kan men tijdens de openingstijden van de Kledingshop (dus niet op de 

wedstrijddag zelf) lenen in de Kledingshop. De kleding moet gewassen weer worden 

ingeleverd, eveneens tijdens de openingstijden van de Kledingshop en het liefst aan 

het begin van zo’n openingstijd zodat een ander team daar niet op hoeft te wachten.  
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18 Sponsoring 

Soms vindt een team een sponsor die bepaalde zaken voor het team wil financieren 

in ruil voor de vermelding van de naam van de sponsor op het shirt van het team en 

eventueel ook op trainingskleding en de teamtas.  

In zo’n geval is het niet toegestaan om op eigen houtje een overeenkomst met deze 

sponsor te sluiten. Men dient de sponsor in contact te brengen met de sponsorcom-

missie van GVAV-Rapiditas, die per mail bereikbaar is op sponsorzaken@gvav.nl. 

19 Faciliteiten voor kaderleden 

Voor kaderleden geldt dat zij vrijstelling krijgen van het betalen van contributie. 

Mensen die deel gaan uitmaken van de leiding van een team zijn ook kaderleden en 

kunnen daarom ingeschreven als lid van de vereniging voor zover ze dat nog niet wa-

ren. 

Als iemand (wel eens) fungeert als assistent-scheidsrechter bij een team dat in de A-

categorie valt, dan bestaat de verplichting deze persoon in te vullen op het digitale 

wedstrijdformulier en moet zo iemand dus een relatienummer hebben bij de KNVB. 

Heeft men nog geen relatienummer, dan is dus noodzakelijk dat men zich tijdig in-

schrijft als lid van de vereniging, zodat de KNVB een relatienummer kan toekennen. 

Door lid te worden van de vereniging en de aanmelding bij de KNVB is men verzekerd 

voor bepaalde vormen van aansprakelijkheid. 

De overige faciliteiten worden in de volgende paragraaf beschreven.  

Muntenbeleid teamfunctionarissen 

In januari 2013 heeft het bestuur nieuwe regels vastgesteld voor de verstrekking van 

consumptiemunten aan de functionarissen die bij een team betrokken zijn.  

Deze regels luiden als volgt. 

1 Onder de functionarissen die bij een team betrokken kunnen zijn, worden ver-

staan: trainer, assistent-trainer, trainer in opleiding, stagiair, verzorger en leider. 

1 Bij wedstrijden kunnen deze functionarissen gratis koffie of thee drinken in de 

commissiekamer. 

2 Bij trainingen is het uitgangspunt dat er maximaal twee functionarissen per team 

zijn aan wie munten worden verstrekt; om van deze regel af te kunnen wijken 

dient men een verzoek in te dienen bij de betreffende technisch coördinator. In-

dien het verzoek wordt gehonoreerd, stelt de TC’er de kantinecommissie hiervan 

op de hoogte. 

3 Voor trainingen worden uitsluitend lichte munten verstrekt, bedoeld voor koffie, 

thee of warme chocolademelk. 

4 Per training worden per functionaris twee munten verstrekt. Hierbij wordt uitge-

gaan van veertig trainingsweken per jaar. Bij één training per week heeft men 

dan recht op maximaal 80 munten per jaar, bij twee trainingen per week 160 

munten per jaar, enzovoort. 

5 De munten worden verstrekt in porties van 20 stuks of 40 stuks.  

 

Bij overleggen georganiseerd door een wedstrijdsecretaris of een technisch coördina-

tor zorgt hij voor de warme drankjes.  
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Het aanvraagformulier voor de munten kan gedownload worden van de website, 

maar is ook bij het barpersoneel verkrijgbaar. 

20 Vervoer 

Bij uitwedstrijden geldt de regel dat de spelers altijd zelf met eigen vervoer naar het 

terrein van de tegenstander gaan. Het is gebruikelijk dat er binnen teamverband af-

spraken worden gemaakt ten aanzien van gezamenlijk rijden en van de plaats verza-

meld wordt. 

Regels voor betaald vervoer 

Het bestuur hanteert spelregels ten aanzien van het vervoer naar wedstrijden en 

toernooien. Voor uitwedstrijden met een enkele reisafstand groter dan 100 km 

(JO13-pupillen) en groter dan 50 km (JO19, JO17 en JO15) kan er busvervoer aange-

vraagd worden. Daartoe heeft het bestuur een overeenkomst met een verhuurder 

van personenbusjes. Op dit moment is dat Century Groningen. 

Indien er bij een team toch altijd voldoende auto’s van ouders meegaan, ziet de 

teamleiding af van het aanvragen van busvervoer.  

Het is niet toegestaan zonder toestemming van de penningmeester zelfstandig ver-

voer te bestellen. In die gevallen, dat hiervan toch wordt afgeweken, zijn de kosten 

en de risico’s voor rekening en verantwoording van de opdrachtgever. Bij afgelastin-

gen dient de contractfirma zo spoedig mogelijk te worden geïnformeerd door de lei-

ding van het team waarvan de wedstrijd afgelast is.  

Regels voor groepsvervoer 

Voor het besturen van auto’s voor groepsvervoer gelden de volgende regels. 

1 Bestuurders zijn in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs voor het gehuur-

de motorvoertuig. 

2 Bij ontvangst van het vervoer is men verplicht schades vooraf te melden aan de 

verhuurder. Bij verzuim hiervan komende kosten voor eigen rekening. 

3 De auto’s worden weer schoon en op tijd bij de verhuurder ingeleverd. 

4 Het is onder geen voorwaarde toegestaan om de auto voor andere doeleinden 

dan het rechtstreeks vervoer naar en van wedstrijden te gebruiken. 

5 Schades, aanrijdingen en dergelijke dienen op de voorgeschreven wijze van de 

verhuurder te worden gemeld en behandeld. Voorts dient men de penningmees-

ter hierover te informeren. Eventuele eigen risico’s worden in principe ten laste 

van de bestuurder gebracht, tenzij overmacht kan worden aangetoond. 

6 In bepaalde gevallen dienen de personenbusjes na gebruik te worden gestald op 

Sportpark Kardinge omdat ze de volgende dag door een ander team worden ge-

bruikt. De motorvoertuigen worden in dat geval ook schoon achtergelaten en af-

gesloten geparkeerd op de parkeerplaatsen op Sportpark Kardinge. De autosleu-

tels worden afgegeven aan het barpersoneel. 
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21 Blessures en medische verzorging 

In dit hoofdstuk volgen eerste algemene aanwijzingen voor het omgaan met blessu-

res en daarna wordt de medische verzorging besproken die door GVAV-Rapiditas zelf 

georganiseerd wordt.  

Blessures tijdens trainngen of wedstrijden 

Er wordt naar gestreefd om op zaterdagen altijd een EHBO’er aanwezig te hebben op 

het sportpark die handelend kan optreden en de nodige adviezen geven. Helaas zijn 

er op dit moment geen EHBO’ers beschikbaar. 

Als je iemand weet die dit bij toerbeurt zou willen doen, dan nemen wij graag con-

tact op met deze persoon.  

Bij veel voorkomende voetballetsels (kneuzingen, verstuikingen, spierblessure) is het 

zinvol de ICE-regels toe te passen: 

ICE = afkoelen 

I     = immobiliseren (niet bewegen, rust nemen) 

C    = compressie (drukverband aanleggen) 

E    = elevatie (getroffen lichaamsdeel hoogleggen). 

De doktersdienst 

Meer ernstig letsel dient te worden bekeken door een dokter. De doktersdienst in 

Groningen (Damsterdiep 191) is buiten kantooruren en in het weekend via 0900-

9229 bereikbaar. Er moet altijd eerst telefonisch een afspraak gemaakt worden. 

In het algemeen wordt geadviseerd eerst een bezoek te brengen aan de dokters-

dienst voordat men naar het ziekenhuis gaat, tenzij er sprake is van zeer ernstig let-

sel. In dat geval is het alarmeren van een ambulance (via 112) meestal op zijn plaats. 

Hersenletsel 

Bij mogelijk hersenletsel gelden de volgende regels: 

 bij bewusteloosheid: alarmeer de ambulance en leg de speler voorzichtig op zijn 

zij 

 bij geheugenstoornissen, misselijkheid, duizeligheid, stoornissen in het zien en/of 

afwijkend gedrag: wissel de speler; houden deze verschijnselen langer dan vijf 

minuten aan: stuur de speler naar de doktersdienst 

 bij gezondheidsproblemen, die korter dan vijf minuten duren: geef de speler een 

wekadvies. (Een wekadvies houdt in: de speler moet de komende 24 uur iedere 

twee uur gewekt worden. Reageert hij aanhoudend suf, is in de war of is hij niet 

wekbaar: alarmeer ambulance 112.) 

Medische verzorging bij GVAV-Rapiditas 

De sportmassage bij GVAV-Rapiditas wordt verzorgd door Els Kraaijenhagen. Zij is be-

reikbaar via e-mail: www.praktijkkraaijenhagen.nl of per telefoon: 06-22392552.  

Els is als verzorgster aanwezig bij de wedstrijden van Zondag 1 en JO19-1.  

Voor alle leden van de vereniging bestaat er inloopspreekuur op dinsdag van 18 tot 

19 uur. Voor de spelers van JO19-1 en Zondag 1 bestaat de mogelijkheid tot verzor-

ging op de trainingsavonden van Zondag 1.  

Tussen 18.30-19.00 uur kunnen spelers van JO19-1 terecht en van 19.00-19.30 uur 

kunnen spelers van Zondag 1 langskomen.  
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In al deze situaties moet vooraf een telefonische afspraak gemaakt worden vóór 17 

uur.  

Ernstige blessures of langdurige ziekte 

Bij ernstige blessures bij de tegenpartij (een gebroken been bijvoorbeeld) dienen de 

contactgegevens van deze speler te worden genoteerd zodat de speler namens 

GVAV-Rapiditas een attentie kan ontvangen. 

Bij ernstige blessures van een eigen speler of langdurige ziekte van een eigen speler 

wordt ook een attentie verzorgd. De naam en het team van de geblesseerde of zieke 

speler moet daartoe door de wedstrijdsecretaris bij de secretaris worden gemeld.  

22 Teamwebsites 

GVAV-Rapiditas is een groot voorstander van een gezonde teamgeest en daaraan kan 

een website van een team op een positieve wijze aan bijdragen. Op een teamwebsite 

kunnen ook zaken komen te staan die minder of helemaal niet gewenst zijn. 

De naam van de vereniging mag in principe niet zonder toestemming worden ge-

bruikt en het bestuur heeft dan ook mogelijkheid om een teamwebsite door de des-

betreffende hosting provider te laten sluiten als daar aanleiding toe is. Het bestuur is 

overigens van mening dat het nemen van dergelijke maatregelen niet nodig zou moe-

ten zijn. Om die reden is op de ALV van juni 2007 besloten de volgende regels te han-

teren. 

 

Het bestuur van GVAV-Rapiditas plaatst de link naar een teamwebsite op de vereni-

gingssite en verleent een team toestemming om de naam van de vereniging te ge-

bruiken voor een eigen teamwebsite als de webmaster van de teamwebsite verklaart 

zich aan de volgende regels te houden: 

 de webmaster plaatst geen teksten op de site die kwetsend, beledigend, racis-

tisch of anderszins schadelijk zijn voor de goede naam van GVAV-Rapiditas 

 de webmaster zorgt ervoor dat iemand hem kan vervangen op het moment dat 

hijzelf niet in staat is zijn taken als webmaster uit te voeren. 

 

Het gebruik van een gastenboek op een teamwebsite wordt ernstig afgeraden maar 

als het gebruikt wordt, dan zorgt de webmaster van de teamwebsite ervoor dat 

 de bezoeker van een teamwebsite verplicht is naam en e-mailadres in te vullen 

voordat een reactie geplaatst kan worden en dat het IP-adres van deze bezoeker 

gelogd wordt 

 hij (de webmaster) een mail krijgt van elke reactie die geplaatst wordt 

 hij elke reactie zo snel mogelijk screent op ongewenste zaken en deze censureert 

dan wel compleet verwijdert 

 hij (ouders/verzorgers van) leden van GVAV-Rapiditas op ongewenste reacties 

aanspreekt en indien nodig verdere reacties van het bijbehorende IP-adres blok-

keert 

 hij bij ongewenste reacties van buitenstaanders verdere reacties van dit bijbeho-

rende IP-adres blokkeert. 
 



 

Afspraken en regels JO19, JO17 en JO15 GVAV-Rapiditas 

GVAV dat ben je zelf 
 

 

 Je bent als lid van de voetbalvereniging GVAV-Rapiditas een voorbeeld voor anderen. 

 Je houdt je aan de op de sportparken geldende regels. 

 Je let goed op je gedrag, je vloekt niet, je beledigt niemand. 

 Je gebruikt naar niemand toe lichamelijk geweld. 

 Je respecteert en accepteert zonder tegenspraak de beslissingen van de scheidsrechter, grensrech-

ter en jouw begeleider(s). 

 Je hebt respect voor iedere tegenstander. 

 Je blesseert je tegenstander niet opzettelijk en je maakt geen vervelende opmerkingen. 

 Je bent zuinig op de spullen van de vereniging zoals kleding, trainingsmateriaal en kleedkamers. 

 Je accepteert en respecteert de aanwijzingen en beslissingen van je lei-

der(s)/trainer(s),bestuursleden en medewerkers. 

 Je gedraagt je bij uitwedstrijden net zo netjes als bij thuiswedstrijden. 

 Je mag geen drugs gebruiken op en nabij het sportpark. 

 We praten Nederlands met elkaar. 

 

Seizoen 2015-2016 Team:  

 

Ik ben het eens met de bovenstaande regels. Daarom zet ik hier mijn handtekening. 

 

Naam Handtekening  Naam Handtekening 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  



 

Afspraken en regels JO13, JO11 en JO9 GVAV-Rapiditas 

GVAV dat ben je zelf 
 

 

 We houden ons aan de afspraken die de trainer/leider met ons heeft gemaakt. 

 We laten de kleedkamer netjes achter. 

 We doen ons afval in de afvalbak.  

 We blijven van elkaars spullen af. 

 We noemen elkaar bij de voornaam. 

 We schelden niet op elkaar, niet op de tegenstander en niet op de scheidsrechter. 

 We slaan en schoppen niet met opzet. 

 We luisteren altijd naar de scheidsrechter. 

 We pesten elkaar niet. 

 Als er toch iemand wordt gepest, houden we het niet geheim. 

 We vertellen het aan de leider/trainer en dat is geen klikken. 

 Na de wedstrijd geven we de tegenstander een hand. 

 We maken er samen een sportief seizoen van. 

 

Seizoen 2015-2016 Team:  

 

Ik ben het eens met de bovenstaande regels. Daarom zet ik hier mijn handtekening. 

 

Naam Handtekening  Naam Handtekening 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
  



 

Korte handleiding Sportlink 

1 Hoe kom je thuis op Sportlink? 

1 De link is www.sportlink.nl 

2 Rechtsboven is een oranje blok met de tekst Start Sportlink Club. 

3 Als je daarop klikt, kun je uit een rij mogelijkheden kiezen voor Voetbal. 

4 Als je daarop geklikt hebt, staat er weer een oranje blok: Start Sportlink Voetbal. 

5 Dan wordt de applicatie gedownload – onderaan je scherm zie je iets van knvb.jnlp 

6 Kies voor Behouden en daarna voor Openen. 

7 Als het goed is, is daarna ook een icoon op je bureaublad dat je de volgende keer kunt gebruiken. 

 

Dan kun je nog het probleem hebben dat de Java-versie op de je computer verouderd is. Dat kun je 

uiteraard oplossen door de nieuwste versie te downloaden. 

“Unable to launch the application” kan ook nog een probleem zijn. Op de Sportlink-site staat precies 

wat je doen moet om dat te verhelpen. 

2 Werken met Sportlink 

Na het starten van Sportlink zie je openingsscherm waar je de relatiecode voor GVAV-Rapiditas moet 

invullen, de inlognaam van het team (in dit voorbeeld zie je GVAV-D1), het wachtwoord en nog een 

beveiligingscode die elke keer weer anders is. 

 

 
 

Als het inloggen gelukt is, dan duurt het even maar verschijnt uiteindelijk het volgende scherm, waar-

in je op Wedstrijdzaken moet klikken. 

 



 

 
 

Om het team (in dit voorbeeld D1) met de ‘vaste’ spelers te vullen, klik je op teams, waarna alle bin-

nen GVAV-Rapiditas bestaande teams worden opgehaald.  

 

 
 

Hierna moet je dubbelklikken op het gewenste team. In dit voorbeeld hebben we dat gedaan voor D1 

en dan krijg je het volgende te zien.  

 



 

 
 

Door hier alle spelers van D1 rechts neer te zetten, staat het bondsteam klaar voor de rest van het 

seizoen (aangenomen dat er geen speler meer bijkomt en dat er geen speler meer verdwijnt). Bij een 

structurele wijziging van het team is het handigste om via dit scherm die wijziging aan te brengen.  

Na alles opgeslagen te hebben (zie het diskette-icoontje) kun je weer terug naar het beginscherm.  

 

Door onder Wedstrijdzaken te klikken op Digitaal wedstrijdformulier komt de eerstvolgende wed-

strijd in beeld en dan staat de gehele groep normaal gesproken klaar op het wedstrijdformulier. Zie 

het schermbeeld op de volgende bladzijde. 

Onderaan dat scherm is te zien dat er een mogelijkheid is om voor deze ene wedstrijd een deelnemer 

toe te voegen (bijvoorbeeld een geleende speler uit D2 of E1) maar ook om deelnemers te verwijde-

ren (bijvoorbeeld spelers die afwezig of geblesseerd zijn). De laatste optie is heel handig, want het 

bondsteam uit de bovenstaande afbeelding blijft gewoon uit de vaste groep van vijftien spelers be-

staan, ook al worden er voor een bepaalde wedstrijd enkele spelers uit het wedstrijdformulier ver-

wijderd. In dit voorbeeld is dat principe door de leider van D1 al toegepast. 

 



 

 
 

De overige zaken met het wedstrijdformulier worden door de scheidsrechter geregeld. 

 



 

Handleiding activeren veldverlichting 

Het systeem van het zelf activeren van de veldverlichting is bedoeld om energie te besparen en zorgt voor 

besparingen als de veldverlichting gedeactiveerd wordt als er een training niet doorgaat.  

 

 

In het tunneltje zitten twee kastjes. Het bovenste kastje is voor 

de velden 1, 3 en ON (oude nummering 4). Het onderste kastje 

is voor 7 en 8 (oude nummering 10 en 11). De gemeente is van 

plan om stickers te plaatsen zodat de nieuwe nummering te 

zien is en bij de knoppen ook A en B komt te staan.  

De veldverlichting kan alléén worden geactiveerd voor trai-

ningen die in het rooster staan. Dit gaat zo: 

1 – Haal de kaart bij de bar en scan de kaart. 

2 – Vanaf 15 minuten vóór aanvangstijd van de training kun je 

veldverlichting activeren.  

3 – Is je training op veld 3A, dan moet je bij Sportveld 3 de on-

derste knop selecteren (dat is niet logisch, maar het is nu een-

maal zo). Is je training op veld 7B, dan moet je bij Sportveld 10 

de ………….. knop selecteren.  

4 – Bevestig je keuze. 

5 – Breng de kaart onmiddellijk terug naar de bar!  

 

Toelichting (en die is belangrijk!) 

De eerste persoon die op een dag namens GVAV gaat trainen, 

moet de bovenstaande stappen doorlopen. Het licht blijft dan 

branden tot tien minuten na de laatste training van GVAV. 

Komt bijvoorbeeld DIO hierna, dan moet DIO zelf de verlichting 

voor DIO inschakelen. Het omgekeerde geldt ook: als DIO vóór 

jou zit en jij bent de eerste van GVAV die daar achteraan komt, 

dan moet jij dus de verlichting voor GVAV activeren.  

 

Deactiveren? 

Deactiveren is dus niet nodig als alles volgens het rooster ver-

loopt. Deactiveren is wel nodig als er een ingeroosterde training 

uitvalt (en dat is belangrijk want dat scheelt ons geld). Dat gaat 

dan op dezelfde manier als het activeren: kaart scannen, veld-

helft(en) kiezen met de knop(pen), keuze bevestigen en kaart 

terugbrengen naar de bar.  

Wedstrijd 

Een wedstrijd moet bij de gemeente worden aangemeld, die de wedstrijd in het systeem invoert. Er wordt 

daarbij rekening gehouden met de warming up, de normale duur van de wedstrijd en blessuretijd. De ver-

eniging moet bij het aanmelden van de wedstrijd duidelijk aangeven of er een verlenging en strafschoppen 

mogelijk zijn.  

Bij Sportveld 1 is ook een knop Wedstrijd. Na het activeren (kaart scannen, Wedstrijd kiezen, keuze bevesti-

gen, kaart terug naar de bar) blijft het licht dan net zo lang branden als redelijkerwijs nodig is. Als zo’n wed-

strijd gestaakt wordt of er is geen verlenging noodzakelijk, dan kan er weer worden bespaard door met de-

zelfde stappen de veldverlichting te deactiveren.  

 

Bijzondere situaties 

Mocht er bij de gemeente iets fout gegaan zijn met de roostering van een training of wedstrijd, dan kan de 

gemeente tot negen uur ’s avonds worden gebeld worden op 06-20017735.  


