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Voorwoord 

 

Beste trainers/leiders, 

Door middel van onderstaande handleiding willen we jullie kort informeren over een aantal 

zaken rondom  de trainingen en wedstrijden van je team en van DESM in het algemeen. 

Ook willen wij u ook een kijkje geven in de nieuwe opzet van de voetbalcommissie. De 

voetbalcommissie is sinds dit seizoen in het leven geroepen en vervangt de 

Jeugdcommissie. De personen hierin weergegeven zijn tijdens de startdag van de jeugd op 

22 augustus a.s. om nader kennis met jullie te maken. 

Samenstelling Voetbalcommissie en aanspreekpunten 

Als er vragen of zaken zijn waar je zelf niet uitkomt, neem dan contact op met de coördinator 

van je leeftijdsgroep. Hieronder de gegevens van de Voetbalcommissie. 

Functie Naam E-mail 

Voorzitter Tim Jacobs voetbalzaken@desm.nl  

Vice voorzitter Kevin Meijer kevin_meijer_@hotmail.com 

Hoofd Jeugdopleiding Frank van Meijl Vanmeijl88@hotmail.com 

Externe betrekkingen Eddy van Hove e.van.hove@kpnmail.nl 

Coördinator JO19-JO17 Johan Moonen j.moonen@onsmail.nl 

Coördinator JO15-JO13 John Peeters john79.jp@gmail.com 

Coördinator JO12-JO11-JO10 Pascal Peeters pascalpeeters_52@hotmail.com 

Coördinator JO9-JO8-mini's Angelo Simons angelo.simons@live.nl 

 

Hoofd Jeugdopleiding (HJO) 

De hoofd jeugdopleiding zal zich in grote lijnen bezig gaan houden met het begeleiden van 

de jeugdtrainers en -leiders op technisch gebied. Voor technische of voetbalinhoudelijke 

vragen kun je je wenden tot Frank.  
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Aandachtspunten op wedstrijddagen 

 

Aanvangstijden: De aanvangstijden van de wedstrijden worden gepubliceerd via de website 

www.desm.nl en zijn ook te raadplegen via de KNVB-app voetbal.nl en de app 

wedstrijdzaken ( voor de laatste zie ook hierna). 

Afgelastingen: Een algehele afgelasting is het snelst terug te vinden op de app van 

voetbal.nl. Ook bij een afgelasting per team zal deze z.s.m. op de app voetbal.nl te zien zijn. 

Dat kan soms iets langer duren, omdat de club de afgelasting door moet geven. Mocht er 

een afgelasting op het allerlaatste moment plaatsvinden dan zal de wedstrijdsecretaris altijd 

contact op nemen met de begeleiders.  

Wedstrijdsecretariaat: Het wedstrijdsecretariaat regelt alle wedstrijdzaken incl. de 

arbitrage. Aanspreekpunt is Rogier Tans. Voor vragen rond competitie, beker- en 

oefenwedstrijden kan per email contact opgenomen worden met het wedstrijdsecretariaat via 

jeugdwedstrijdsecretaris@desm.nl.   

Samenkomst/vertrek: De begeleiding van een team bepaalt hoe laat een team samenkomt. 

Voor uitwedstrijden geldt dat alle teams vertrekken vanaf ons sportpark De Moeësdiêk. 

Spelers komen bijeen achter de poort. In verband met de veiligheid is het niet de bedoeling 

dat spelers op de parkeerplaats blijven rondhangen. Na de uitwedstrijd komt men ook 

gezamenlijk terug bij het sportpark. De vertrektijden worden door de leiders meegedeeld. 

Zaterdagdienst: Op wedstrijddagen is er op het wedstrijdsecretariaat een zaterdagdienst 

aanwezig. Deze zorgt onder meer voor de eerste opvang van de teams die te gast zijn, vangt 

de scheidsrechters op, zorgt voor ranja voor de spelers , verstrekt indien nodig reserveshirts 

en assisteert bij kleine ongevallen. We zijn nog op zoek naar versterkingen voor de 

zaterdagdiensten, mocht je hiervoor interesse hebben kun je contact opnemen met de 

voorzitter Voetbalcommissie. 

Scheidsrechters: De wedstrijden van de mini’s t/m JO10 worden gespeeld zonder 

scheidsrechter. Het spel wordt begeleid door de leiding of ouders van het thuis spelend 

team.  De wedstrijden van de  JO11 t/m  JO19 worden geleid door een scheidsrechter.  

Binnen DESM geldt de afspraak dat ingeval van het ontbreken van een KNVB-

scheidsrechter de thuiswedstrijden gefloten worden door de spelers van de seniorenteams  

en jeugdspelers van de JO17 en JO19 (zij fluiten de JO11 en JO12).  Het gevolg hiervan is 

dat scheidsrechters niet altijd ervaren zijn. Graag vragen wij hiervoor begrip. Al doende leert 

men.   
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Straal naar team uit dat DESM gaat voor sportiviteit en respect en dat het team dit ook dient 

te doen naar de wedstrijdleiding. 

App wedstrijdzaken: De App “wedstrijdzaken” wordt gebruikt voor de voorbereiding en 

afwikkeling van de wedstrijden.  Leiders/trainers kunnen de wedstrijdzaken- app  onder de 

naam “wedstrijdzaken”  zelf  downloaden in Apple of Android . Je kunt je in de app 

registreren met het emailadres waarmee je als lid bij de KNVB geregistreerd staat. 

Spelers/ouders van spelers kunnen ook inloggen met het emailadres waarmee de speler als 

lid bij de KNVB geregistreerd staat . 

Onder meer dient via de app “wedstrijdzaken” de samenstelling van het team 

(spelersopgaaf), aanvoerder en spelbegeleider gevuld te worden. 

E.e.a. komt kort samengevat neer op het volgende: 

• Stap 1.Maken/bewerken spelersopgaaf en aanwijzen aanvoerder  (bij thuis- en uitwedstrijden !):  
Een aantal dagen  voor de wedstrijd komt het formulier beschikbaar en kan je de spelersopgaaf invullen. 
Standaard zie je je team staan.  Dit team kun je wijzigen door spelers toe te voegen of te verwijderen. 
Maak de spelersopgaaf niet te vroeg definitief, want dan kan je zelf niet meer wijzigen. 

• Stap 2:Invullen spelbegeleider /scheidrechter (alleen bij thuiswedstrijden):  
Als de spelbegeleider/scheidsrechter niet gevuld is dient deze nog toegevoegd te worden . 

• Stap 3:.Spelersopgaaf tegenstander ( alleen bij thuiswedstrijden): Let op dat ook de tegenstander in de 
app de spelersopgaaf vult. Anders kan na afloop van de wedstrijd de uitslag niet gevuld worden. 

• Stap 4.Invullen uitslag ! (Alleen bij thuiswedstrijden):  
De spelbegeleider dient de uitslag in te vullen in de App. Als er een scheidsrechter is dient deze de 
uitslag te vullen. 

• Geen telefoon of inloggen / invoeren  lukt niet?:  Bij thuiswedstrijden ligt een telefoon in het 
wedstrijdsecretariaat die gebruikt kan worden. Lukt het niet, vraag dan hulp er is altijd iemand in de buurt 
die kan helpen.  Lukt het desondanks niet maak dan een notitie van de uitslag van de wedstrijd en leg 
die in het wedstrijdsecretariaat. Vraag bij uitwedstrijden hulp bij de leider van de thuisclub. 

• Handleiding: 
Een uitgebreide toelichting op het gebruik van de app “wedstrijdzaken”  is hier te vinden 
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/11484/handleiding-teamleden 
In bijgevoegd document wordt aanvullend nog wat toelichting gegeven bij een aantal schermen die je te 
zien krijgt en de mogelijkheid om oudere spelers (dispensatiespelers) toe te voegen. 
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Drinken in de rust: In de rust krijgen de spelers en de tegenstander drinken. De drank en 

bekertjes staan klaar in het wedstrijdsecretariaat en kunnen door de leiders voor de wedstrijd 

worden opgehaald. (graag ook overgebleven niet gebruikte bekers terugbrengen en de zaak 

opruimen in desbetreffende vuilnisbakken) 

Koffie/thee begeleiding: Op wedstrijddagen staat voor leiders en trainers van de teams 

thee en koffie klaar in het wedstrijdsecretariaat. Denk eraan om ook de leiding van de 

tegenstander een koffie of thee aan te bieden . 

Klaarzetten doelen en afzetten velden: Omdat  de afmetingen van het voetbalveld van de 

mini’s t/m JO12 afwijken dienen voor de wedstrijd  de doelen klaargezet te worden en de 

velden afgezet met hoedjes.  Vraag bij het klaarzetten (en opruimen) van de doelen vooral 

hulp van ouders! 

Was- en vervoerschema: Er wordt vanuit gegaan dat ouders per toerbeurt zorgen voor het 

vervoer van spelers naar uitwedstrijden en het wassen van de wedstrijdkleding. Maak 

hiervoor aan het begin van het seizoen een schema. Het is natuurlijk nog beter als ouders 

zorgen voor een rooster. 

Scheenbeschermers: Scheenbeschermers zijn verplicht bij trainingen en wedstrijden. 

Voetbalschoenen: Indien spelers per fiets naar de voetbalclub komen geef dan aan dat de 

voetbalschoenen pas worden aangedaan in de kleedkamer i.v.m. veiligheid. Na afloop van 

een training en wedstrijd dienen de schoenen netjes te worden uitgeveegd bij de daarvoor 

bestemde borstels. Voetbalschoenen dus niet binnen in het kleedlokaal uitkloppen.  

Speeltijd: Zorg er voor dat spelers voldoende speeltijd krijgen. Zeker bij de spelers t/m JO13 

is het uitgangspunt dat spelers (nagenoeg) evenveel speeltijd krijgen. 

Verwachtingen: Schep geen (te) hoge verwachtingen bij spelers. Kampioen worden is op 

zichzelf geen doel. Het doel is samen beter leren voetballen met plezier. Zorg als begeleiding 

er verder voor dat een wedstrijd respectvol wordt afgesloten richting de tegenstander. Geef 

hier zelf een voorbeeld in. 

  



 

 

 

Aandachtspunten op trainingsdagen 

 

Trainingsschema: Bij aanvang van het nieuwe seizoen  wordt een trainingsschema 

gemaakt. Dit wordt gepubliceerd op de website. I.v.m. de beschikbare tijd en ruimte wordt 

iedereen gevraagd om zich aan dit schema te houden en alleen na overleg met de 

Voetbalcommissie hierop wijzigingen aan te brengen. Teams die het eerste trainen 

verzoeken we uiterlijk om 19:25 uur te stoppen met de training zodat er nog tijd is om op te 

ruimen en de volgende teams op tijd kunnen beginnen. 

Duur training: Er wordt geadviseerd wordt om de trainingen voor de JO8 t/m JO11 niet 

langer te laten duren dan 60 minuten. 

Waardevolle spullen: Geef spelers aan dat er geen waardevolle spullen meegenomen 

moeten worden naar de training (overigens ook niet naar wedstrijden).  

Afsluiten kleedlokalen: Geadviseerd wordt kleedlokalen tijdens de training afgesloten te 

houden. De sleutels van de kleedlokalen zijn te vinden in het wedstrijdsecretariaat. Zorg er 

s.v.p. voor dat de sleutels ook weer teruggelegd worden in het wedstrijdsecretariaat. De 

indeling van de kleedlokalen is weergegeven op het trainingsschema. Indien er gemengde 

teams zijn kunnen de dames zich omkleden in kleedlokaal 1 of 2. 

Schone kleedlokalen en toezicht: Blijf aanwezig en houdt  toezicht op de spelers van het 
team tot de laatste speler gedoucht en omgekleed is. Let erop dat kleedlokalen na de 
training schoon achter gelaten worden, dit geldt overigens ook bij wedstrijden. 

Materialenruimte: In de materialenruimte staat voor ieder team een bak met ballen. Tevens 
zijn zaken als hoedjes, kegels etc. aanwezig. Alleen trainers/leiders  hebben toegang tot de 
materialenruimte, spelers dus niet. Ruim s.v.p. gebruikte materialen op (goals, hekjes, kegels 
etc.) en zet ze terug op de daarvoor bestemde plaatsen. 
Leg gebruikte hoedjes terug op de rekken en laat ze niet achter in een ballenbak. Zo heeft de 
volgende trainer ook nog hoedjes. Controleer na afloop van de training of alle meegenomen 
ballen ook weer terug zijn. 
 
Aanvraag materialen: Indien er vragen of wensen zijn over de trainingsmaterialen kun je 
contact opnemen met Frank van Meijl (HJO). Frank zal dit in overleg met William Vonken 
(materiaalbeheer) bekijken en bestellen.  
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Meetrainen door aspirant-leden: In overleg met de coördinator kunnen aspirant-leden 3 

trainingen bijwonen alvorens ze beslissen of ze lid worden van DESM. Over het algemeen 

zal dat alleen gedaan worden als er voldoende plaats is in het team/leeftijdsgroep waar ze 

eventueel worden ingedeeld. 

 

  



 

 

 

Uitgifte kleding   

 

Uitreiking aanvang seizoen: Voor aanvang van het seizoen worden tenues, sporttas, 

ballen,  evt. keepershandschoenen, voetbalhesjes evt. waterzak, ballen en diverse andere 

materialen uitgereikt.  Er wordt een inventarislijst opgemaakt die tevens als controle lijst dient 

bij inlevering. Aan het einde van het seizoen worden deze weer compleet  en in goede staat 

ingeleverd bij de materiaalcoördinator. Graag van te voren controleren en doorgeven wat 

vervangen moet worden. 

In principe dient aangereikte kleding alleen gebruikt te worden bij DESM wedstrijden en/of 

activiteiten. Neem indien zaken ontbreken of spullen gedurende het  jaar stuk gaan contact 

op met de coördinator van je leeftijdsgroep (voor gegevens zie hierboven). 

Keepershandschoenen: Vaste keepers van de teams kopen hun eigen handschoenen.  Zij 

kunnen DESM éénmaal per jaar verzoeken om een bijdrage in de kosten.  Een verzoek 

daartoe kunnen ze sturen aan de coördinator van het betreffende team.  

Kleding begeleiding: Leiders en trainers van een team worden voorzien van een regenjack 

en ziptop. Hiermee wordt een zekere uniforme uitstraling bereikt. Bij een erg ruime bezetting 

qua begeleiding zal er mogelijk voor gekozen worden om niet iedereen te voorzien van de 

kleding. 

  



 

 

 

Diversen 

 

Spelertje van de week: Bij de thuiswedstrijden van het 1e elftal wordt een jeugdspeler van 

de JO8-JO9 of JO10 uitgenodigd om de aftrap te nemen. Hiervoor wordt ieder seizoen een 

schema gemaakt.  De speler krijgt vooraf een vragenlijst toegestuurd en er wordt een foto 

gemaakt . Deze informatie is nodig voor de website en voor het programmaboekje. Ook krijgt 

de speler informatie over het tijdstip dat hij aanwezig moet zijn en wat hij mee moet brengen. 

Vader, moeder en verdere familie zijn vanaf 13.45 uur welkom in de bestuurskamer. De 

volwassenen krijgen een drankje aangeboden en de kinderen een drankje en een 

snoepzakje. De speler mag vanaf 14.00 uur kennismaken met de spelers, trainer en 

verzorgers van het 1e elftal. Hij mag de warming-up meemaken en de aftrap nemen. Hierna 

krijgt hij een beeldje uitgereikt en mag hij de wedstrijd vanuit de dug-out volgen.  

Lotenverkoop door jeugdteams: Bij thuiswedstrijden van het eerste team wordt een team 

van JO8 t/m JO13 ingedeeld om bij toerbeurt te verkopen. Deze lotenverkoop kost het team 

slechts 1x per jaar niet veel meer tijd dan 1 uurtje. De opbrengst van deze loten komt ten 

goede aan onze jeugdafdeling en wordt onder meer gebruikt voor teamactiviteiten. (Zie 

hierna). Daarom doen we een dringend beroep op  leiders en alle ouders en spelers om de 

lotenverkoop met het hele team op te pakken. Het is een kleine moeite en komt  uiteindelijk 

ten goede aan de eigen kinderen. 

Voor de lotenverkoop wordt  gevraagd om op de speeldag om 13:45 aanwezig te zijn met 

minimaal 4 kinderen  en een begeleider (mag dus ook een ouder zijn!). De kinderen krijgen 

na afloop een snoepzak en iets te drinken. Als het teams onverhoopt toch niet lukt om 

aanwezig te zijn ruil dan zelf de lotenverkoop met een ander team.  

Bijdrage teamactiviteit: In overleg  kan voor een teamactiviteit van de JO10 t/m JO19 een 

bijdrage gevraagd worden. Deze betaalt DESM uit de opbrengst van de lotenverkoop en 

Grote Clubactie (!!). Vandaar dat we bij een dring beroep op iedereen doen om  lotenverkoop 

en Grote Clubactie op te pakken. De bijdrage voor een teamactiviteit bedraagt € 5, per 

teamlid en trainer/leider. Voor de JO8 t/m JO9 wordt geen afzonderlijke bijdrage verstrekt. 

De bijdrage van deze teams wordt gebruikt voor een jaarlijkse uitstap. 

Grote Clubactie: In het najaar worden door alle DESM –teams (ook senioren) Grote 

clubactie loten verkocht. Het is belangrijk om spelers te stimuleren tav  goede inzet  loten 

verkoop Grote clubactie. Herinner de jeugdleden aan het belang van de Grote Clubactie voor 

de jeugdafdeling van DESM. D beste verkopers kunnen jaarlijks prijzen winnen!! 

 

 

 



 

 

 

 

Inschrijving / deelname toernooien: gedurende het seizoen krijgen jullie informatie 

toegezonden over de (KNVB) Winterzaalvoetbalcompetitie en over toernooien van andere 

voetbalverenigingen. Indien een team interesse heeft kan het voor deze toernooien 

ingeschreven worden. 

Overige activiteiten: gedurende het seizoen worden ook nog andere activiteiten 

georganiseerd. Zoals een Sinterklaasavond, Chocomeltoernooi, eigen jeugdtoernooi en 

afsluitingsdag. Stimuleer de spelers om deel te nemen aan deze activiteiten. 

Mis je iets  belangrijks ? 

Mochten er zaken zijn die jullie echt missen in deze korte handleiding dan horen wij dat 

graag!  Die adviezen nemen we mee in de volgende versie. 

Met vriendelijke groet, 

 

Voetbalcommissie DESM 


