
Jeugdwijzer
seizoen 2019/2020

In deze jeugdwijzer staat kort een aantal zaken aangegeven waarvan alle jeugdleden en hun ouders/
verzorgers voor aanvang van het seizoen op de hoogte dienen te zijn. Wij vragen je de Spirit Jeugd- 
wijzer aandachtig door te nemen. BEWAAR DE JEUGDWIJZER, zodat je altijd de belangrijkste informatie 
snel bij de hand hebt. Eventuele wijzigingen worden via de Spiritsite bekend gemaakt.

• Informatie

• Organisatie jeugd

• Procedure afmeldingen bij wedstrijden

• Procedure informeren naar afgelastingen

• Huisregels

• Clubkleding

Versie: augustus 2019



INFORMATIE OVER V.V. SPIRIT

In principe zijn de wedstrijdsecretaris van de leeftijdscategorie waarin het betreffende jeugdlid actief is 
en de eigen teambegeleiders de eerste aanspreekpunten voor de jeugd en hun ouders. Specifieke vragen 
over bijvoorbeeld trainingen of nevenactiviteiten kunnen rechtstreeks aan andere jeugdcoördinatoren 
worden gesteld. In deze jeugdwijzer worden de jeugdbestuursleden genoemd. Gegevens over onze 
overige jeugdcoördinatoren, trainers en dergelijke tref je aan op www.vvspirit.nl.

Internet
Belangrijke informatie over wedstrijdprogramma’s, 
trainingstijden, contactpersonen e.d. vind je op de site 
van v.v. Spirit, te weten: www.vvspirit.nl. Bijna dagelijks 
wordt hier nieuwe informatie gemeld. Op de teampagina’s 
kan je ook een wedstrijdverslag plaatsen van je eigen team.
Info: webmaster@vvspirit.nl.

Publicatiebord
Op het publicatiebord en het elektronische infokanaal in 
het clubgebouw tref je ook informatie aan, zoals de wed-
strijdprogramma’s, uitslagen en andere mededelingen.

Clubblad “De Treffer”
Ons clubblad ‘De Treffer’ verschijnt een aantal keer per seizoen en is een blad met interviews, columns,
verslagen en aankondigingen van activiteiten en andere wetenswaardigheden. Ook de leden en vrijwilli-
gers kunnen hun inbreng leveren door bijvoorbeeld verslagen of interviews te maken. Stukjes kunnen per 
mail opgestuurd worden naar detreffer@vvspirit.nl.

Kopijbus
De geelwitte kopijbus die in de kantine naast het prikbord hangt kan voor alle poststukken worden 
gebruikt, zoals stukjes voor het clubblad en inlevering van formulieren voor bepaalde acties. 
Ook kan deze bus als ideeënbus fungeren.

FINANCIELE ONDERSTEUNING

De contributies vormen een belangrijke inkomstenbron voor de vereniging. Alleen daarmee redden we 
het als vereniging niet. Het onderhoud van gebouwen en terrein, aanschaf van bijv. sport & spel- en 
bouwmaterialen, vervanging van apparatuur, water en stroom, consumpties voor vrijwilligers en gasten, 
verzekeringen, allerlei wettelijke lasten, kosten clubblad, kosten activiteiten en diverse andere zaken 
kosten nu eenmaal steeds meer geld, en daarom zijn andere inkomstenbronnen hard nodig.

- Kantineopbrengsten: Hoe hoger de kantineomzet, hoe meer clubgeld we verdienen; en we kennen
 jaarlijks een hoge omzet, omdat het kantine/keukenpersoneel uit enthousiaste vrijwilligers bestaat.

- Sponsoring: Diverse bedrijven en winkels ondersteunen Spirit door de vereniging te sponsoren; 
 er zijn diverse mogelijkheden tot sponsoring, zoals shirtsponsoring, een bord langs het veld en 
 het sponsoren van activiteiten; kijk voor de mogelijkheden op de site van Spirit of stuur een mail 
 naar sponsorzaken@vvspirit.nl.

- Adverteren: In ons mooie clubblad kunnen diverse advertenties geplaatst worden, meer informatie 
 kunt u vinden op de website of stuur een mail naar sponsorzaken@vvspirit.nl.

- Lidmaatschap Club van 50: Op deze manier kunnen mensen die sympathiek staan tegenover de manier 
 waarop Spirit de voetbalsport bedrijft, de vereniging extra ondersteunen. De extra inkomsten, thans 
 € 50,- per lid, worden gebruikt om de faciliteiten voor de hoogste selecties en de jeugd in het algemeen 
 zo optimaal mogelijk te maken. Leden van de Club van 50 maken overigens zelf de bestedingskeuze. 
 Alle leden krijgen informatie over de besteding van hun bijdrage. Alle leden zijn zichtbaar op het bord in 
 de kantine.
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LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIES

Voor aanmeldingen, (adres)wijzigingen en opzeggingen lidmaatschap zijn bij Spirit formulieren beschik-
baar. Zie onze website www.vvspirit.nl, onderdeel lidmaatschap. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 
een heel seizoen. Een seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 
vóór 30 mei schriftelijk kenbaar gemaakt te hebben bij de algemeen secretaris van de vereniging: Willem 
Visser, Essenlaan 11, 2935 SN Ouderkerk aan den IJssel of per mail: administratie@vvspirit.nl
 
Contributies worden jaarlijks in twee termijnen betaald. U ontvangt automatisch van Spirit een rekening 
thuis. Per lid per seizoen bedragen de contributies bij Spirit (inclusief bondskosten) momenteel als volgt:
 
Senioren e   168,00
Junioren en pupillen e   133,00
Ukkenvoetbal e  75,00
Peutervoetbal e  50,00
Veteranen (7 tegen 7)  e  50,00
Rustende leden / Alleen trainen e  50,00
Donateurschap (incl. clubblad) e  35,00
Donateurschap (excl. clubblad) e  30,00
  
Naast het genoemde contributiebedrag betalen spelende leden tevens een bijdrage aan het 
Kledingfonds waarmee door de club wedstrijdkleding wordt aangeschaft. Dit bedrag is e 15,00 per 
spelend lid per seizoen en wordt gelijktijdig met het eerste betalingstermijn van de contributie geïnd.

VERVOER BIJ UITWEDSTRIJDEN

Bij uitwedstrijden wordt altijd in eerste instantie verzameld bij Spirit. Leiders kunnen zo nagaan of ieder-
een aanwezig is en vervolgens kan men als team vertrekken. Dus niet op eigen houtje naar een andere 
vereniging afreizen. Uitzondering wordt gemaakt voor de wedstrijden bij DCV in Krimpen a/d IJssel. De 
meeste leden wonen al in deze gemeente, zodat er bij DCV wordt verzameld.

Belangrijk!!!
Van de ouders van onze jeugd wordt verwacht dat zij op verzoek van de leiders beurtelings bij uitwedstrij-
den rijden. Zonder vervoer kan er immers niet gespeeld worden. Bovendien ontvangt de club een forse 
boete indien een team niet bij een wedstrijd komt opdagen en die wordt aan de wegblijvers doorbere-
kend. We verwachten dat iedereen zoveel mogelijk een vervoersbijdrage levert. Bij de junioren werken we 
met een rijderslijst, waarop staat aangegeven welke ouder bij welke uitwedstrijd verwacht wordt te rijden.

AFRUIMEN VELDEN EN 
GEBRUIK KLEEDKAMERS

We willen leden, leiders en ouders van pupillen 
verzoeken na afloop van de laatste wedstrijd op 
zaterdag de velden af te ruimen. Dit houdt in na 
afloop van de laatste O8 t/m O12-wedstrijden 
op een veld de pupillen-doeltjes op de daarvoor 
bestemde plaatsen terugzetten. En na afloop van 
de laatste wedstrijden om 14.30 of 16.15 uur de 
cornervlaggen meenemen naar het werkhok en 
de netten van de grote doelen omhoog halen.

Je neemt daarmee extra werk voor onze vrijwilligers weg, graag jouw ondersteuning op dit gebied. 

Verder verzoeken we iedereen die doordeweeks en/of op zaterdag gebruik maakt van de kleedkamers 
deze weer schoon achter te laten (natuurlijk zowel thuis als uit), zodat ook de volgende teams in een 
schone, opgeruimde ruimte kunnen omkleden!



PROCEDURE AFMELDINGEN BIJ WEDSTRIJDEN

Probeer om bezettingsproblemen te voorkomen het aantal afmeldingen tot een minimum te beperken. 
Indien je toch niet bij een voetbalwedstrijd/activiteit aanwezig kan zijn, laat de desbetreffende wed-
strijd-secretaris dit dan tijdig weten (dus niet (alleen) bij leiders, tenzij daar andere afspraken over zijn). 
Deze heeft dan nog de tijd om voor jouw team een plaatsvervanger te regelen, indien beschikbaar. 

Afmelden vóór donderdagavond 19:30 uur bij de desbetreffende wedstrijdsecretaris. Afmelden per email 
of telefoon, bij nood na donderdag 19:30 uur NOOIT per email.

De contactgegevens van de wedstrijdsecretarissen staan in dit document en op de website van Spirit bij 
‘organisatie - wedstrijdsecretariaat jeugd’ vermeld.

Afmelden voor wedstrijden is verplicht! Tegen wegblijven zonder vooraf tijdig af te melden zijn we genood-
zaakt streng op te treden.

Trainingen: afmelden voor trainingen is niet nodig, met uitzondering van de jeugdselecties (tenzij door de 
trainer(s) anders is bepaald). Jeugd uitkomend in de JO19-1/17-1/15-1/13-1-selectie dient uiterlijk een uur 
vooraf contact op te nemen met hun eigen trainer.

PROCEDURE INFORMEREN NAAR AFGELASTINGEN

Kijk altijd op de wedstrijddag eerst op de Spirit site bij “Afge-
lastingen” of op kijk in de app van Voetbal.nl. Om te informe-
ren of de wedstrijd/activiteit op zaterdag doorgaat, kan je op 
zaterdag ook vanaf 07:30 uur naar Spirit bellen (0180 - 68 16 
07). Bedenk wel hoe vroeger je belt, des te groter de kans 
is dat we je een antwoord schuldig moeten blijven. Voor 
doorgaan van de (uit)wedstrijden zijn we afhankelijk van het 
tijdstip van keuring door de consul aldaar. Dit kan per vereni-
ging sterk verschillen. We trachten ons eerst te laten infor-
meren over de wedstrijden die voor 10:00 uur aanvangen. 
Pas als deze wedstrijden bij ons bekend zijn, onderzoeken 
we of de overige wedstrijden en/of activiteiten die dag door-
gaan. Doordeweeks is het clubgebouw open vanaf ongeveer 
18:30 uur en telefonisch bereikbaar (0180 - 68 16 07).

Afgelastingen op internet
Het is makkelijker om de afgelastingen van wedstrijden te bekijken op de site van Spirit. Je kunt dan
precies zien welke wedstrijden wel en welke niet doorgaan. Ook wordt hierop het eventueel vervangende
programma weergegeven. Bij algehele afgelastingen wordt er bijvoorbeeld vaak wel op onze kunstgras-
velden gespeeld of getraind. Ook worden er soms vrije uren in de sportzaal benut.

Trainingen
In principe gaan trainingen altijd door, doordat we beschikken over twee kunstgrasvelden. Een regenbui of
een langere periode van regen is geen reden om een training af te lasten. Alleen met sneeuw op de kunst-
grasvelden kan dit terrein niet gebruikt worden. Verder wordt een training alleen bij uitzonderlijk slecht 
weer afgelast (onweer, storm). Indien tijdig bekend wordt er hierover een melding gedaan op onze site.
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CULTUURWAARDEN

Bij Spirit gelden de volgende 10 cultuurwaarden:
 1. Wij hebben respect voor de leiding
 2. Wij respecteren elkaar en onze tegenstander
 3. Wij spreken elkaar aan - óók op ongewenst gedrag
 4. Wij helpen elkaar en zijn er voor elkaar
 5. Wij zijn een voorbeeld voor elkaar en voor anderen
 6. Wij discrimineren niet en maken geen onderscheid
 7. Wij leveren een sportieve strijd
 8. Wij voetballen samen met plezier
 9. Wij houden Spirit samen schoon, heel en veilig
 10. Wij zijn trots op Spirit

COMMISSIE WAARDEN EN NORMEN
Sinds het seizoen 2011-2012 heeft Spirit een Waarden- en Normencommissie. De voorzitter van de 
commissie in Roland Amoureus, T: 06 - 512 782 45, E: roland.amoureus@online.nl. Alle regels op dit 
gebied zijn vastgelegd in een Statuut. Bij een incident* kunt u daarvan melding maken bij één van de 
commissieleden of stuur een mail naar: waardenennormen@vvspirit.nl. Tevens heeft Spirit een 
vertrouwenspersoon aangesteld. (Signalen van) seksuele intimidatie kan je kwijt bij Anita van Ast, 
T: 06 - 407 315 27, E: vertrouwenspersoon@vvspirit.nl. Meer informatie kan je vinden op onze site: 
www.vvspirit.nl/waarden-en-normen

* Agressief gedrag (zowel fysiek als verbaal) op en/of langs het veld, vandalisme, diefstal, seksuele 
intimidatie, discriminatie, drugsbezit en gebruik op en om het Spirit complex, wapenbezit en gebruik 
op en om het Spirit complex, pesten en overige vormen van ongewenst gedrag.

HUISREGELS
Om het verblijf voor iedereen zo aangenaam mogelijk te houden en onze vrijwilligers enigszins te 
ontlasten, hanteren we voor onze vereniging inzake omgang met elkaar, teamdiscipline en het onderhoud 
van ons complex een aantal gedragsregels. Wij verzoeken ieder Spirit-lid en bezoeker van onze vereni-
ging hieraan gehoor te (blijven) geven.

Afmelden wedstrijden
Zorg ervoor je tijdig af te melden bij je wedstrijdsecretaris indien je niet op een wedstrijddag aanwezig kan 
zijn (niet alleen je leider op de hoogte brengen!). Voor de zaterdagen moet je dit uiterlijk op donderdag-
avond voor 19:30 uur melden. De wedstrijdsecretarissen kunnen dan waar nodig en mogelijk nog een ver-
vanger voor je regelen. Tegen zonder afmelding wegblijven dienen we streng op te treden om het plezier 
van anderen te kunnen waarborgen.

Aanwezig zijn
Wij vragen je voor de wedstrijden en trainingen op tijd aanwezig te zijn. Dit betekent:
• bij een wedstrijd minimaal een half uur voor aanvang wedstrijd aanwezig zijn in de kleedkamer
  (voor selecties gelden andere verzameltijden)
* tel bij een uitwedstrijd daar de reistijd bij op (leiders geven vertrektijd aan)
• bij een training een kwartier vóór aanvang van de training present zijn.
Het hanteren van deze regels voorkomt veel chaotische taferelen zoals het te laat aankomen bij andere 
verenigingen en het te laat beginnen van wedstrijden (daarmee het uitlopen van het gehele programma).

Aanmoedigingen langs de lijn
Wij ontmoeten langs de lijn vele belangstellenden. Het is fijn dat er zoveel publiek langs de lijn staat. Toch 
ontkomen wij niet aan het verzoek om het bij aanmoedigingen te houden en met bijv. ‘(tactische) voetba-
laanwijzingen’ richting spelers en scheidsrechters achterwegen te houden. Hier hebben we immers onze 
leiders en trainers voor. Als een pupil in het veld staat en uit alle hoeken hoort welke kant hij op moet, dan is 
dat voor hem behoorlijk verwarrend. En ook een scheidsrechter moet plezier in het fluiten behouden en on-
gestoord zijn/haar werk kunnen doen, hoe goed of slecht hij volgens de ‘kenners’ op dat moment ook fluit.



Verder verzoeken we de toeschouwers van wedstrijden, trainingen en andere activiteiten achter de veld-
afrastering te blijven. Ongevraagd het veld betreden tijdens een activiteit is niet toegestaan. Ook de mid-
dellijn van het veld als zijlijn/uitlijn bij 8 tegen 8 wedstrijden is niet bestemd voor publiek, terwijl ook bij 6 
tegen 6 wedstrijden alleen de spelers en teambegeleiders het veld mogen betreden.

Grof taalgebruik
Helaas moeten wij hier soms corrigerend optreden. Leiders, trainers en scheidsrechters worden altijd 
verzocht hier op te letten, maar in feite moet iedereen zich er zelf bewust van zijn dat sommige opmerkin-
gen / uitdrukkingen en frustraties ook anders geuit kunnen worden en zichzelf hierop kunnen corrigeren. 
Leiders worden geïnstrueerd bij dit soort calamiteiten handelend op te treden (bijv. speler wisselen).

Boetes
De door de KNVB opgelegde geldboetes, als gevolg van bijvoorbeeld een gele of rode kaart, niet 
opkomen, wangedrag enz., dienen door de desbetreffende speler(s) of team(s) zelf betaald te worden.

Gebruik consumpties
Het opruimen van je eigen flesjes, bekertjes, patatbakjes, etc. zou vanzelfsprekend moeten zijn. Toch 
vinden de vrijwilligers na afloop van een wedstrijddag veel troep langs de velden of op de tafels in de 
kantine. Het is een kleine moeite om na afloop de lege flesjes aan de bar terug te brengen en het afval 
in de afvalbakken te deponeren. Let hier op en maak het voor onze vrijwilligers ook wat gemakkelijker.
Het is verboden om glaswerk mee te nemen naar de voetbalvelden of naar de kleedkamers!

Afruimen velden
Op de zaterdagochtenden zijn diverse vrijwilligers al vroeg op pad om de velden in gereedheid te bren-
gen. Doelen neerzetten, cornervlaggen en ballenstokken plaatsen, lijnen trekken, gaten prikken, zand 
strooien, etc. Om te zorgen dat deze vrijwilligers niet tot ‘s avonds laat bezig hoeven te zijn, verzoeken 
we een ieder om de velden na afloop van de laatste wedstrijd af te ruimen, indien je de laatste wedstrijd 
op het betreffende veld hebt gespeeld. Cornervlaggen kunnen bij het werkhok worden neergelegd en 
de doelnetten omhoog gedaan worden. Bij de O12-pupillen en jonger worden de laatste gebruikers van 
de kleine doeltjes en de pionnen verzocht deze op de daarvoor bestemde plekken terug te zetten, zodat 
daarna door een volgend team weer op een groot veld kan worden gespeeld.

Gebruik kleedkamers
Houd de kleedkamer bij Spirit en bij andere verenigingen zo netjes mogelijk. Dus bijvoorbeeld geen voet-
balschoenen tegen de vloer en zeker niet tegen de muur uitkloppen, maar tegen elkaar slaan boven de 
afvalbak; bij gebruik van het toilet doortrekken en het afval in de daarvoor bestemde afvalbak doen. Ook 
de kleedkamer met de trekker schoonmaken behoort tot een goede mentaliteit. Een ander kan zich dan 
na jou in een schone omgeving omkleden, iets wat jijzelf ook prettig vindt. Dan houden onze vrijwilligers 
die schoonmaken, ook nog plezier in hun werk!

Bezoekers/ouders vragen wij uit de kleedkamers te blijven. Het is daar vaak zo druk dat overzicht ont-
breekt. Natuurlijk moeten t/m JO9-spelers nog geholpen worden, maar vanaf de O10-jeugd is dat niet 
meer zo nodig en vragen wij ouders daar rekening mee te houden.

Douchen
Spirit staat erop dat je na een wedstrijd met je teamgenoten doucht. De leiders en trainers zullen hierop 
toezien. Niet alleen is het hygiënisch maar vooral tegen kouvatten is het belangrijk (bezweet van het veld 
op de fiets stappen is niet goed). Het behoort bovendien ook tot een goede teamdiscipline en teamspirit. 
Alleen om speciale (medische) redenen kunnen eventueel uitzonderingen worden gemaakt.
Gebruik de douches om je schoon te maken en niet om te baden! Watergebruik kost immers geld.

Fietsenstalling en parkeerterrein
Op zaterdagen is het niet toegestaan ons terrein met de fiets te betreden. Gebruik het fietsenrek aan de 
hoofdingang. Op zaterdagen waarop niet wordt gevoetbald en op doordeweekse dagen mag ook het 
fietsenrek in de nabijheid van het kantineplein gebruikt worden. 

Houd de toegangswegen op en buiten ons complex altijd vrij, zodat hulpdiensten en leveranciers het ter-
rein op kunnen komen. Parkeer in de daarvoor bestemde parkeervakken, de politie controleert op foutpar-
keren.



De kantine en het voorplein
In de kantine vind je een groot informatiebord 
met daarop o.a. wekelijks nieuwe tussenstanden 
en uitslagen van wedstrijden en aankondigingen 
van activiteiten. Houd dit bord in de gaten!
Let erop dat het plaatsen van voetbaltassen in 
de kantine niet is toegestaan.

Voetbaltassen kun je voor en na afloop van de 
wedstrijd of training in het tassenrek voor de 
kantine plaatsen. Tijdens de wedstrijd of training 
blijven de voetbaltassen in de kleedkamer.
Voor de goede orde: het tassenrek is geen klim-
rek en het voorplein geen voetbalplein.

Persoonlijke bezittingen
Waardevolle spullen zoals geld en horloges kunnen tijdens wedstrijden bij je leider ter bewaring worden 
ingeleverd. Spirit beschikt over diverse kluisjes die te vinden zijn in het kamertje voor de bestuurskamer. 
Laat waardevolle kleding nooit opvallend in de kleedkamer achter, maar stop ze weg in je sporttas. Neem 
zeker tijdens trainingsdagen geen waardevolle spullen mee! Tijdens wedstrijden is het dragen van horlo-
ges/kettingen en andere sierraden verboden; je kunt jezelf of een ander daarmee verwonden.

Verloren of vergeten kledingstukken/voorwerpen worden één week in onze kantine bewaard; indien je iets 
mist kan je bij het kantinepersoneel navraag doen. Daarna worden ze elders in bewaring gesteld en op de 
Spiritsite gepubliceerd. Aan het einde van het seizoen worden overgebleven spullen tijdens de familiedag 
gratis voor iedereen uitgestald.

CLUBKLEDING SPIRIT

Sinds seizoen 2014/2015 is Spirit overgegaan naar een ander merk voor onze voetbalkleding. Wij zijn 
een exclusieve overeenkomst aangegaan met het merk Quick voor een periode van 6 jaar. Samen met 
de introductie van Quick als ons nieuwe huismerk, zal de verkoop ook anders gaan plaatsvinden.
 
De wedstrijdkleding, voetbalshirts en -broeken worden centraal ingekocht door de club. Deze kleding 
zal tegen een vergoeding van 15 euro per jaar, per spelend lid, ter beschikking worden gesteld aan alle 
Spirit-teams. Dit betekent dus dat er door onze voetballers geen wedstrijdshirts en broeken meer hoeven 
te worden gekocht. De kousen zijn voor eigen rekening en zijn voor 10 euro in de bestuurskamer van 
Spirit verkrijgbaar. De 15 euro zal tegelijkertijd met de 1e contributie-nota worden gefactureerd. 

Verder is het dragen van scheenbeschermers en geschikte voetbalschoenen verplicht voor zowel 
wedstrijden als trainingen, deze dienen door een ieder zelf aangeschaft te worden. Tevens zijn er 
o.a. Spirit-trainingspakken en Spirit-trainingskleding verkrijgbaar, doch het aanschaffen van deze 
kleding is vrijblijvend. 

In de nieuwe kledingruimte kunt u de (trainings)kleding passen, en overige items bekijken zoals tassen, 
rugzakken, jassen e.d. (openingstijden: we proberen iedere 1e en 2e zaterdagochtend van de maand, 
onder voorbehoud van activiteiten en bezetting van de kledingruimte, op de website en social media 
worden de data’s en tijden geplaatst) om deze vervolgens via de webshop op onze site kunt bestellen en 
afrekenen. Binnen enkele dagen ligt uw bestelling klaar bij ons afhaalpunt Plus Vergeer in Ouderkerk aan 
den IJssel.

Voor eventuele vragen over (club)kleding kunt u contact opnemen met de kledingcommissie: 
Richard van der Waal en Jeffrey van Vuuren d.m.v. een mail te sturen naar kleding@vvspirit.nl
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DE SPELREGELS BIJ 11 TEGEN 11
Bij wedstrijden van 11 tegen 11 gelden de normale KNVB-regels. Wel zijn binnen het jeugdvoetbal enkele 
specifieke bepalingen. Vanaf de O13 wordt er op een heel veld 11 tegen 11 gespeeld.

Aantal spelers en wissels
In het gehele juniorenvoetbal zijn vijf invallers toegestaan. Bij JO19-1, JO17-1 en JO15-1 (A-categorie) 
kunnen gewisselde spelers niet opnieuw worden ingezet. In het overige jeugdvoetbal is doorlopend 
wisselen toegestaan (een gewisselde speler mag terug in het veld).

Speeltijd
Bij jeugdwedstrijden worden de volgende speelminuten aangehouden: JO13 speelt 2x 30 minuten, 
JO15 2x 35 minuten, JO17 2x 40 minuten en JO19 2x 45 minuten. Pauze: max. 15 minuten.

Aangepaste regels JO13/MO13
De hoekschop wordt genomen op het snijpunt van de doellijn en het zgn. 10,15-meterstreepje, gemeten 
vanaf de hoekvlag. Achterballen en vrije trappen voor de verdedigende partij in het eigen zestienmeter-
gebied worden genomen vanaf de zestienmeterlijn. Een foutief genomen inworp mag opnieuw genomen 
worden.

Straftijdbepaling
Voor een aantal overtredingen kan de scheidsrechter een straftijd geven (behoudens A-categorie). De tijd-
straf duurt 10 minuten, bij het pupillenvoetbal 5 minuten. Een speler die een straftijd uitzit kan niet worden 
vervangen. Het opleggen van een straftijd heeft geen verdere gevolgen voor de speler. Indien dezelfde 
speler wederom een overtreding maakt waarvoor een straftijd staat, ontvangt deze geen straftijd, maar 
een gele kaart (en een latere geldboete, die de speler zelf moet betalen).

DE SPELREGELS BIJ 8 TEGEN 8
De O12 en O11 spelen op een versmald half veld (2x3,5m smaller) 8-tegen-8. Bij deze wedstrijden gelden 
de volgende regels.

Aantal spelers en wissels
Een complete ploeg in het veld bestaat uit 1 doelman en 7 veldspelers. Wissels zijn onbeperkt toegestaan.
Er is een pupillenscheidsrechter in het veld van minimaal 13 jaar.

Speeltijd
De speeltijd is 2 x 30 minuten.  Pauze: max. 15 minuten. Halverwege iedere helft vindt de time-out plaats 
(tijdens een neutrale spelsituatie zoals een achterbal of uitbal). De time-out duurt ongeveer twee minuten 
en biedt de trainer de mogelijkheid kort terug te blikken, tips mee te geven en de spelers te stimuleren. Na 
de time-out wordt het spel hervat door middel van een aftrap in het midden van het veld door de partij die 
bij aanvang van de time-out de bal in het bezit had.

Bijzondere spelregels
Spelbegin: Het spel begint of wordt hervat in het midden van het veld. 
 De tegenpartij moet daarbij een afstand van vijf meter in acht nemen.
Buitenspel: De buitenspelregels zijn niet van toepassing.
Strafschop: Tijdens de wedstrijd wordt een strafschop (op 9 meter) alleen gegeven bij het ontnemen 
 van een duidelijke scoringskans. Na afloop van de wedstrijd nemen de teams straf-
 schoppen tegen elkaar (alleen indien de volgende wedstrijd zich nog niet aandient).
Terugspeelbal: Een terugspeelbal (gespeeld via een voet) mag niet door de keeper worden opgepakt. 
 Wanneer dit wel gedaan wordt, wordt een waarschuwing gegeven. Bij herhaling van de
 overtreding volgt een indirecte vrije trap op negen meter afstand van de achterlijn. 
Achterbal: De achterbal wordt vanaf de grond genomen binnen het keepersgebied door de bal in te 
 dribbelen, in te passen of in te schieten. De achterbal kan zowel door de keeper als door 
 een veldspeler worden genomen. De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand. 
Hoekschop: Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van het speelveld genomen door de bal in 
 te dribbelen, in te passen of in te schieten. In alle gevallen kan er gescoord worden door 
 de speler die de hoekschop neemt. De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand.



Vrije schop: Een vrije bal mag gepasst, ingedribbeld, of geschoten worden. De tegenstander staat 
 minimaal op 5 meter afstand bij elke spelhervatting.
Uitbal: Bij een uitbal wordt het spel hervat door in te dribbelen. Nadat de bal is ingedribbeld kan er 
 direct worden gescoord door de speler die indribbelt.
Keepersgebied: Het advies luidt om het keepersgebied te markeren op de zijlijn - ter hoogte van de 
 zijkant van de 16 meter - met twee afwijkende kleur pionnen. Het keepersgebied geeft 
 aan tot waar de keeper de bal in de handen mag hebben en tot waar de achterbal 
 genomen mag worden.
Rituelen: Spelers schudden voorafgaand aan de wedstrijd handen met elkaar en geven elkaar 
 na afloop een high five als dank voor een leuke wedstrijd.

DE SPELREGELS BIJ 6 TEGEN 6
De O10, 09 en O8 spelen op een ‘kwart’ veld 6-tegen-6. Bij deze wedstrijden gelden de volgende regels.

Aantal spelers en wissels
Een complete ploeg in het veld bestaat uit 1 doelman en 5 veldspelers. Wissels zijn onbeperkt toegestaan. 
Er is geen scheidsrechter in het veld, het spel wordt geleid door de spelleider (meestal een leider van het 
team) langs de zijlijn.

Speeltijd
De O10 speelt 2 x 25 minuten. De O9 en O8 spelen 2 x 20 minuten.. Per helft is er halverwege, op het 
moment dat er geen scoringskans is, op teken van spelbegeleider een korte time-out van maximaal 
2 minuten. De partij die de bal had trapt na de time-out weer vanaf de midden af.

Bijzondere spelregels
Spelbegin: De aftrap wordt genomen in het midden van het veld. Ook na een doelpunt. Beide teams 
 starten vanaf eigen helft. Er kan direct gescoord worden vanuit de aftrap.
Buitenspel: De buitenspelregels zijn niet van toepassing
Strafschop: Slechts bij hoge uitzondering, namelijk bij het ontnemen van een duidelijke scoringskans. 
 De afstand is 7 meter.
Terugspeelbal: Een terugspeelbal mag door de keeper niet opgepakt worden. Wanneer dit wel gedaan 
 wordt, wordt eenmalig een waarschuwing gegeven. Bij herhaling: een indirecte vrij trap 
 op 7 meter afstand van de achterlijn.
Achterbal: De achterbal wordt vanaf de grond genomen binnen het keepersgebied door de bal in te 
 dribbelen, in te passen of in te schieten. De achterbal kan zowel door de keeper als door 
 een veldspeler worden genomen. De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand. 
Hoekschop: Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van het speelveld genomen door de bal in 
 te dribbelen, in te passen of in te schieten. In alle gevallen kan er gescoord worden door 
 de speler die de hoekschop neemt. De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand.
Vrije bal: Alle overtredingen worden bestraft met een directe vrije schop. Een vrije bal mag door 
 middel van een dribbel, een pass of een schot uitgevoerd worden. De tegenstander staat 
 op minimaal 5 meter afstand bij elke spelhervatting.
Uitbal: Bij een uitbal wordt het spel hervat door in te dribbelen. Nadat de bal is ingedribbeld kan 
 er direct worden gescoord door de speler die indribbelt.
Keepersgebied: Tot ongeveer 7 meter vanaf de achterlijn mag de keeper de bal in zijn handen hebben.

Rituelen Voor aanvang van de wedstrijd worden door de spelers met de tegenpartij handen 
 geschut en na afloop een high five, gevolgd door strafschoppen (elke spelers mag 
 één keer schieten).

Ranglijsten en uitslagen De KNVB publiceert bij de onder 8, 9 en 10 pupillen geen uitslagen en rang-
 lijsten. Wel worden de uitslagen bijgehouden om de speelsterkte per team te 
 bepalen en op basis daarvan teams eventueel te herindelen.

TENSLOTTE
Het toepassen van de spelregels ligt in de hand van de spelleiders c.q. scheidsrechter. Hij of zij kan maar 
één bedoeling hebben en dat is de jongens of meisjes zoveel mogelijk laten VOETBALLEN. Op het speel-
veld bevinden zich alleen de spelers en de scheidsrechter. Coaches, begeleiders en anderen mogen zich 
dus niet tijdens de wedstrijd tussen de spelers begeven.



ORGANISATIE JEUGD V.V. SPIRIT

De jeugdafdeling wordt elk seizoen geleid door tientallen vrijwilligers. De organisatie staat onder 
coördinatie van de jeugdcommissie. Per e-mail te bereiken op jeugdcommissie@vvspirit.nl 

Harry Spreeuwenberg
Jeugdcommissaris

Zomereik 49
Krimpen aan den IJssel
06 - 215 342 84
jeugdcommissaris@vvspirit.nl

Bas Jonker
Hoofd Opleiding Meiden

Vliethof 5
Ouderkerk aan den IJssel
0180 - 68 37 13
06 - 5146 05 78
hoofdopleidingmeiden@vvspirit.nl

Remko Advocaat
Algeheel Jeugdcoördinator

Sportlaan 44
Ouderkerk aan den IJssel
06 - 304 310 24
jeugdcoordinator@vvspirit.nl

Armand Cretz
Jeugdvoorzitter

Hoflaan 45
Krimpen aan den IJssel
06 - 250 356 94
jeugdvoorzitter@vvspirit.nl

Marc Advocaat
Hoofd Jeugdopleiding

De Wulp 22
Ouderkerk aan den IJssel
0180 - 68 44 56
06 - 241 603 61
hoofdjeugdopleiding@vvspirit.nl



Ferry Govers
Wedstrijdsecretaris 
JO19 / JO17 / JO16 

Othello 31
Krimpen aan den IJssel 
06 - 204 907 76
secretarisJO19@vvspirit.nl
secretarisJO17@vvspirit.nl
secretarisJO16@vvspirit.nl

Mauritz Jansen
Wedstrijdsecretaris 
JO12 / JO11

Lupine 26
Krimpen aan den IJssel
06 - 512 080 32
secretarisJO12@vvspirit.nl
secretarisJO11@vvspirit.nl

Miriam Lagerwaard
Wedstrijdsecretaris 
JO15 / JO14 / JO13

Hofje van Gratie 12
Krimpen aan den IJssel
06 - 526 927 42
secretarisJO15@vvspirit.nl
secretarisJO14@vvspirit.nl
secretarisJO13@vvspirit.nl

WEDSTRIJDSECRETARIAAT JEUGD:  E-mail: secretariaatjeugd@vvspirit.nl

Vacant, tijdelijk Armand Cretz
Wedstrijdsecretaris
JO10 / JO9 / JO8

Hoflaan 45
Krimpen aan den IJssel
06 - 250 356 94
secretarisJO10@vvspirit.nl
secretarisJO9@vvspirit.nl
secretarisJO8@vvspirit.nl

John den Boer 
Wedstrijdsecretaris 
Meiden (alle leeftijden jeugd)

Tenge 22
Krimpen aan den IJssel 
06 - 148 202 86
secretarisM@vvspirit.nl

Harry Oudshoorn 
Coördinator 
JO7 / JO6 / Peutervoetbal

Linde 24 
Krimpen aan den IJssel
06 - 222 203 64 
ukkencoordinator@vvspirit.nl



TECHNISCHE JEUGDCOMMISSIE:
Remko Advocaat jeugdcoordinator@vvspirit.nl  06 - 304 310 24
Marc Advocaat hoofdjeugdopleiding@vvspirit.nl  06 - 303 532 54
Michel van Wattum hjobovenbouw@vvspirit.nl  06 - 238 877 29
Stefan Bitter hjoonderbouw@vvspirit.nl  06 - 836 004 55
Bas Jonker hoofdopleidingmeiden@vvspirit.nl 06 - 514 605 78
Dirk-Jan Kortman jeugdcoordinatorJO19@vvspirit.nl 06 - 221 610 84
André Evers jeugdcoordinatorJO17@vvspirit.nl 06 - 511 246 26
  jeugdcoordinatorJO16@vvspirit.nl 06 - 511 246 26
Diede de Leeuw jeugdcoordinatorJO15@vvspirit.nl 06 - 222 075 91
  jeugdcoordinatorJO14@vvspirit.nl 06 - 222 075 91
  jeugdcoordinatorJO13@vvspirit.nl 06 - 222 075 91
Sander van der Ploeg jeugdcoordinatorJO12@vvspirit.nl 06 - 360 668 66
  jeugdcoordinatorJO11@vvspirit.nl 06 - 360 668 66
Stephan Geneugelijk jeugdcoordinatorJO10@vvspirit.nl 06 - 245 606 79
  jeugdcoordinatorJO9@vvspirit.nl  06 - 245 606 79
  jeugdcoordinatorJO8@vvspirit.nl  06 - 245 606 79
Ingrid Snijders jeugdcoordinatorM@vvspirit.nl  06 - 226 944 73
Harry Oudshoorn ukkencoordinator@vvspirit.nl  06 - 222 203 64
aan iedereen technischejeugdcommissie@vvspirit.nl
 
HOOFDTRAINERS:
Bryan Burger hoofdtrainerJO19@vvspirit.nl  06 - 305 109 15
Raymond v/d Meer hoofdtrainerJO17@vvspirit.nl  06 - 362 131 23
Ruben Kooy hoofdtrainerJO15@vvspirit.nl  06 - 575 365 54
Harry Spreeuwenberg hoofdtrainerJO13@vvspirit.nl  06 - 215 342 84
Martijn Groen hoofdtrainerJO12@vvspirit.nl  06 - 417 415 80
   hoofdtrainerJO11@vvspirit.nl  06 - 417 415 80
Jan Goudriaan hoofdtrainerJO10@vvspirit.nl  06 - 382 562 45
   hoofdtrainerJO9@vvspirit.nl  06 - 382 562 45
   hoofdtrainerJO8@vvspirit.nl  06 - 382 562 45
Frank van der Hoeven hoofdtrainerM@vvspirit.nl   06 - 467 443 82
aan iedereen hoofdtrainersjeugd@vvspirit.nl
 
JEUGDACTIVITEITEN:
Julian Bonte jeugdactiviteiten@vvspirit.nl  06 - 434 454 66
André de Jong jeugdtoernooien@vvspirit.nl  06 - 429 569 15
Edwin v/d Velde jeugdtoernooien@vvspirit.nl  06 - 287 869 51
Max van Herk voetbalschool@vvspirit.nl  06 - 211 634 74
Bart-Jan de Jong scheidsrechters@vvspirit.nl  06 - 202 081 12
Bart Dekker vrijwilligers@vvspirit.nl  06 - 532 175 45
 
OVERIGE VRIJWILLIGERS EN VRIJWILLIGERSBELEID:
Bovengenoemde personen zijn de coördinatoren binnen de jeugdafdeling van de v.v. Spirit. Daarnaast 
kan de vereniging voor de jeugd gelukkig een beroep doen op een grote groep leiders, trainers en 
scheidsrechters. Bovendien zijn er tientallen vrijwilligers die voor Spirit allerlei andere werkzaamheden 
verrichten, denk maar aan de hoofdbestuursleden, het kantinepersoneel, de schoonmaakploeg, de 
terreinploeg, de verzorging van de kleedkamers, de EHBO-mensen, de clubscheidsrechters, de club-
blad- en internetredactie, de sponsorcommissie, de actiecommissie, enz. enz. Een actueel overzicht van 
andere contactpersonen bij Spirit vind je op de www.vvspirit.nl/organisatie. Ook jouw hulp is zeer welkom, 
dus meld je gerust bij Spirit aan als vrijwilliger: vrijwilligers@vvspirit.nl

Om meer vrijwilligers te krijgen heeft VV Spirit besloten om van alle spelende leden vanaf 16 jaar (pijldatum 
1 juli) binnen de vereniging een verplichte bijdrage te vragen in het vrijwilligerswerk. Hopelijk is het voor 
velen een stimulans om zo ook een steentje bij te dragen. Indien iemand, om wat voor reden dan ook, 
zijn of haar verplichting niet invult dan zal er een vrijwilligersbijdrage van € 75,00 per seizoen in rekening 
worden gebracht. De vrijwilligerstaak van een speler of speelster kan door zijn of haar ouder(s) of part-
ner worden ingevuld. Meer informatie over deze regeling vind  je op onze site: https://www.vvspirit.nl/
nieuw-vrijwilligersbeleid-spirit/



Samen zijn wij Spirit
Geel-wit zit ons in ‘t bloed

Waarden en Normencommissie v.v. Spirit

Ik geef
de scheids

geen ongelijk



Sportpark Ouderkerk
Sportlaan 3 • 2935 XX  Ouderkerk aan den IJssel

Telefoon clubgebouw: 0180 - 68 16 07
E-mail: info@vvspirit.nl • www.vvspirit.nl


