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Voorwoord Jeugdbestuur 
 
Het seizoen 2016-2017 zit er aan te komen. Alhoewel het nu pas juli 2016 is, 
moeten we er toch al voor zorgen dat bepaalde keuzes gemaakt zijn voor we aan de 
zomervakantie beginnen. U kunt hierbij denken aan de indelingen voor de teams, 
welke trainers gaan de kinderen trainen, dispensaties aanvragen, etc…. 
 
Komend seizoen zal iets anders verlopen dan wat we gewend zijn in Heerewaarden. 
Er zijn kleine veranderingen, zoals de benamingen van de teams. Zo heten de F-
pupillen vanaf dit jaar JO-9 (onder 9 jaar), de E-pupillen JO-11, de D-pupillen JO-13 
en de B-junioren JO-17. Er zullen komend seizoen echter ook grote veranderingen 
zijn, die begrip van spelers, ouders en bezoekers zullen vragen. De bouw van het 
multifunctioneel centrum gaat komend seizoen plaats vinden en dat houdt in dat 
kantine, kleedkamers, trainingen en allerlei andere zaken anders zullen zijn dan wat 
we gewend zijn. Het hoofdbestuur zal u hier in de komende tijd over inlichten. Bij 
voorbaat vragen we u flexibel mee te denken en ons te ondersteunen om dit seizoen 
in ieder geval weer gewoon plezier te hebben in het spelletje wat voetbal heet. 
 
We starten dit seizoen met 4 jeugdteams, waarbij we na de winter wellicht een team 
mini’s als 5e team in kunnen schrijven. Dit is afhankelijk van de nieuwe 
inschrijvingen en of ouders hun kinderen al dan niet op zaterdag ochtend laten 
zwemmen. Langzamerhand loopt het aantal jeugdteams in de laatste 3 jaar terug, 
echter we doen er alles aan om hier in Heerewaarden het jeugdvoetbal draaiende te 
houden. De bouwwerkzaamheden in het dorp zullen hopelijk het ledenaantal weer 
laten groeien. Hoop doet leven! 
 
Het jeugdbestuur en trainers en leiders hebben vorig jaar ingezet op spelplezier en 
sportiviteit binnen en buiten de velden. Het is daarbij ons streven om alle spelers 
ruim voldoende speeltijd te geven, zodat alle kinderen een leuke sportieve zaterdag 
hebben. Resultaat is geen voorwaarde, maar een gevolg van samen een prestatie 
neerzetten waar iedereen naar eigen tevredenheid deelgenoot van is geweest. 
 
We kunnen hier het voetbal alleen maar draaiende houden door al die trainers, 
leiders, bestuurders, scheidsrechters, onderhoudsmensen, kantinemedewerkers en 
nog vele anderen. We zijn tevens dankbaar dat vele ouders zich actief opstellen en 
vragen anderen om hun voorbeeld komend seizoen te volgen.  Denkt u iets bij te 
kunnen dragen? Laat het ons weten.  
 
Jeugdbestuur SV Heerewaarden 
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Samenstelling Jeugdbestuur 
 
Voorzitter    Louis Roeland   06-14497732 
Secretaris    Linda Witteveen  06-48638336 
Wedstrijdcoördinator  Johanna Sluyter  06-83446148 
Materialen/kleding   Danny van Helvoirt 06-15066722 
Algemeen    Miranda van Kessel 06-43941906 
Technisch jeugdcoördinator  Louis Roeland 
 
Het afgelopen seizoen is pas net afgesloten en we zijn al weer klaar voor het 
volgende seizoen. 2015-2016 was in tegenstelling tot het voorgaande jaar een 
rustig jaar. Eén en ander betekent misschien dat we goed werk hebben geleverd 
en dat de organisatie helder is. Wellicht dat we dit jaar nieuwe initiatieven gaan 
ontplooien om de vereniging weer wat meer leden te laten krijgen, zowel jongens 
als meisjes. 
 
U krijgt dit jaar net zoals vorig jaar het Rode Boekje van ons waarin u veel terug 
kunt vinden over het reilen en zeilen binnen de vereniging. U heeft het nu in uw 
handen. De opzet is dat het volledig is, maar ook in een 3e uitgave zal er wellicht 
wat ontbreken. In komende edities zullen we dit dan weer recht trekken. 
 
U ontvangt deze uitgave dit jaar wederom in een papieren versie. Er staat tevens 
een digitale versie op de website van de voetbalvereniging:  
 

www.svheerewaarden.com 
 
“Het Rode Boekje” verschijnt altijd vlak voor de zomervakantie. 

 
Bewaar “Het Rode Boekje” goed, zodat u ten allen tijde onduidelijkheden op 
kunt zoeken. Kijk eerst in dit boekje of u uw vraag er in kunt terug vinden. Is dit 
niet zo? Trek dan aan de bel bij één van de bestuursleden welke boven aan deze 
bladzijden zijn benoemd. 
 

Wij wensen alle kinderen en ouders een heel leuk voetbalseizoen 
2016-2017 toe! 

Hup SV Heerewaarden !!!! 

http://www.svheerewaarden.com/
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Bewaar dit boekje goed, er staat informatie 
in voor het hele jaar. 

 

 
De trainingen beginnen voor de jeugdteams in week 34 (maandag 22 augustus 
– 28 augustus). Exact tijdstip van dag en datum krijgt u van de trainer 
doorgegeven welke uw kind traint. 
 
 Let op! De 1e bekerwedstrijd staat vastgesteld op 3 september 2016 voor JO-
11-pupillen, JO-13-pupillen en JO-17-junioren! De JO-9-pupillen  spelen geen 
bekerwedstrijden. 
 
Tijdens de schoolvakanties gaan alle trainingen door behalve in de zomer en 
tijdens de winterstop. De trainer van uw kind kan hiervan afwijken, maar 
geeft dit dan aan u door.  
 
De winterstop is van maandag 19 december 2015 tot en met zondag 1  
januari 2015. 
 
Trainingen gaan door tot we niet meer op de velden kunnen. Verwachte 
einddatum is ongeveer half  mei 2017. Dit is afhankelijk van het tijdstip dat de 
gemeente het veld weer gaat inzaaien. 
 
Training gaat altijd door tenzij deze door de trainer wordt afgelast. 

 
Bij slecht weer bepaald de veldconsul of de wedstrijden en trainingen 
doorgaan of aangepast gaan worden. Johanna Sluyter zal als 
wedstrijdcoördinator afgelastingen doorgeven aan trainers/leiders. 
 
De indeling van de teams wordt bij SV Heerewaarden gemaakt op basis van 
leeftijd. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken 
indien dit sociaal of sportief in het belang van het kind is. Hierover neemt 
het Jeugdbestuur een uiteindelijk definitieve beslissing, welke altijd in het 
belang van het kind is.  
 
 
Telefoonnummer kantine SV Heerewaarden 0487-572183  
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Regels voor de jeugdleden. 
 

De aanvangstijden en de tijden waarop men aanwezig dient te zijn voor zijn of haar 
wedstrijd staan vermeld in het mededelingenkastje op Sportpark De Buke. Iedereen 
wordt daarnaast door zijn of haar trainer op de hoogte gebracht middels  een 
groepsapp. Regel bij de groepsapp is dat deze niet gebruikt te worden voor persoonlijke 
berichten of discussies onder elkaar, zowel niet door jeugdleden als door 
ouders/verzorgers. Zorg er in ieder geval voor iedere week na de laatste training op 
het kastje te kijken om te zien hoe laat er waar gevoetbald moet worden en iedereen 
aanwezig dient te zijn.  

 
- Trainingen. Wees op tijd aanwezig voor de training. Voor trainingen geldt dat  

de kinderen op het aanvangstijdstip van de training omgekleed op het veld 
moeten staan, zodat de training op tijd kan beginnen. Dus zorg ervoor als je op 
het voetbalveld omkleedt, dat je 15 minuten voor aanvang in de kleedkamer 
aanwezig bent. Als je een keer niet kunt trainen of spelen moet je tijdig (liefst 
één dag van tevoren) afmelden bij de trainer/coach.  

- Tijdens trainingsavonden gebruikt de jeugd de kleedkamers. De trainer bepaalt 
welke kleedkamer er gebruikt wordt.. 

- Wedstrijden. Voor de wedstrijden geldt dat leider en trainer samen bepalen 
hoe laat je op het veld aanwezig moet zijn. Van de kinderen wordt verwacht dat 
ze zelf douchespullen, scheenbeschermers, voetbalschoenen en een trainingspak 
of –jack meenemen. De club zorgt voor de wedstrijdtenues. 

- Voor afgelastingen kun je kijken op teletekst pagina 603 bij cat. B district Zuid 1 
of de KNVB site www.voetbal.nl  

- Kledingvoorschriften. Scheenbeschermers zijn verplicht tijdens wedstrijd en 
training. Neem bij wedstrijden een trainingsjack mee voor het geval je 
wisselspeler staat. In de winter is een lange trainingsbroek gewenst. Bij 
trainingen mogen kinderen ook omgekleed naar het veld komen. 

- Tijdens de wedstrijd hoort het shirt in de broek en zijn de kousen netjes 
opgetrokken over de scheenbeschermers. 

- Na de wedstrijd zorgen dat de shirts, broeken en sokken weer in de teamtas 
terecht komen. Controleer deze ook regelmatig !! 

- De teams die een gesponsord trainingspak hebben, mogen dit trainingspak 
dragen als ze naar de wedstrijd gaan, bij het warm lopen en na de wedstrijd. 
Echter  het is niet de bedoeling om een gesponsord trainingspak buiten het 
voetbal om te gebruiken om mee buiten te spelen of om mee te trainen. 

- Gedrag. Zowel tijdens wedstrijd als training is het gewenst dat de kinderen de 
aanwijzingen van de coach/leider opvolgen. Naar medespelers, leiders en 

http://www.voetbal.nl/
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tegenstanders verwachten we een sportieve instelling en correct gedrag. 
- Na de wedstrijd wordt de tegenstander bedankt voor de wedstrijd door hen de 

hand te schudden. Bij JO-11, JO-9 en JO-7-pupillen doen we dat na het nemen van 
de penalty’s. Bij de hogere jeugdteams don we dat voor het verlaten van het veld. 

- I.v.m. overzicht en rust in de kleedkamers is het belangrijk dat de kinderen ( JO-9 
en JO-11 pupillen) zoveel mogelijk zelf doen. Wilt u ze hierin stimuleren ? 

- Hygiëne 
Vanaf JO-11-pupillen leeftijd wordt verwacht dat kinderen na de wedstrijd 
douchen en dat ouders niet meer mee gaan de kleedkamer in. Zorg dus dat uw 
kind douchespullen bij zich heeft. Doucheslippers worden vanuit hygiënisch 
oogpunt geadviseerd. 
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Informatie voor  Trainers en Leiders. 

 
Per team wordt door de jeugdleiders gezorgd voor: 

- de rijlijst: bij uitwedstrijden wordt vervoer per auto geregeld. Indien u 
verhinderd bent op de aangegeven dag dan dient u voor vervangend 
vervoer te zorgen. Er wordt verwacht dat u uw steentje bij draagt als ouder. 
Het is niet de bedoeling dat wekelijks dezelfde ouders rijden. Uitgezonderd 
overmachtsituaties. 

- de groepsapp:  
Iedereen moet wel een smartphone hebben. Anders is het de 
verantwoordelijkheid van de leider om ook mensen zonder smartphone 
op de hoogte te houden. LET OP! De groepsapp is er alleen om informatie 
door te geven over de organisatie rondom het team. Andere berichten zijn 
ongewenst!! De leider is verantwoordelijk voor een ordelijk gebruik van 
de groepsapp. 

- de waslijst: kleding (shirts, broekjes, sokken) worden om toerbeurt door 
ouders gewassen. Sommige trainers maken iedere week iemand anders 
aanvoerder, wat dan een signaal is voor de ouders dat ze moeten wassen. 
De leider zorgt er voor dat ouders gevraagd worden om te wassen en zorgt 
dat de tas mee gaat. 

- Na afloop van de wedstrijden geeft de leider de uitslag door in de 
bestuurskamer waar iemand van het Jeugdbestuur is. Is dit niet zo, geef    
de uitslag dan door op de groepsapp ‘Jeugdtrainers’. En schrijf tevens  
de uitslag op het uitslagenpapier met handtekening van de tegenstander 
(geldt niet voor JO-17-junioren). Deze wordt verwerkt zodra er iemand is.  

- Kleedkamer controle: Na de wedstrijd. Is er bijv. wat blijven hangen. En 
(uit en thuis) de kleedkamer met een trekker even schoontrekken. Bij 
thuiswedstrijden tevens de kleedkamer van de tegenpartij even checken 
en indien nodig ook met een trekker aantrekken. 
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Trainers zorgen voor: 
- Een interessante training voor de kinderen.  

- Orde op het veld bij training en wedstrijd. Trainers/leiders zijn  
 verantwoordelijk voor de kinderen vanaf het moment dat ze op het 
 voetbalveld zijn. 

- Opruimen na trainingen en wedstrijden van de gebruikte spullen, zoals   
 ballen,  
 pilonnen, fluitjes, etc. 

- Opruimen van de doeltjes  i.v.m. het maaien van de velden. 

- Het coachen van het team op zaterdag, waarbij het ongewenst is 
 kinderen op grove wijze verbaal te coachen. 

- Het verwijderen van de doelen van het veld na de wedstrijd. 
 
Oproep voor nieuw kader 
Coachen, fluiten, wedstrijdzaken, vervoer; op vrijdagavond moet er vaak nog 
heel wat gebeld worden voordat we op zaterdag kunnen voetballen. De taak 
van een jeugdleider/trainer moet men niet onderschatten. Hierboven staat 
heel kort welke informatie de jeugdleiders aan hun team verschaffen. 
Daarnaast verzorgen  de trainers één of twee keer per week de training en op 
zaterdag nemen zij de begeleiding van de teams tijdens de wedstrijden voor 
hun rekening. Bij alle teamactiviteiten is de trainer de aan te spreken 
persoon voor zowel ouders, spelers als jeugdbestuur. Gedurende het seizoen 
zijn er dan ook nog een aantal niet-voetbal activiteiten waarbij ook een 
beroep op deze vrijwilliger gedaan wordt. Als  u de lijst met begeleiding 
rondom de voetbalteams bekijkt, ziet u dat er heel wat personen nodig zijn. 
Wij zijn uiterst zuinig op ons jeugdkader en zijn altijd op zoek naar 
uitbreiding. 
 
Iets voor u ? Bel dan naar één van de leden van het Jeugdbestuur of geef 
bij de trainer van uw kind aan dat u wel wat extra wilt doen in de 
organisatie rondom het team van uw kind.. 
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Voetbalinformatie. 
 
Wedstrijdduur: 
JO-19-junioren 2 x 45 minuten 15 minuten rust.  
JO-17 -junioren  2 x 40 minuten 10 minuten rust.  
JO-15 -junioren  2 x 35 minuten 10 minuten rust. 
JO-13 –pupillen 2 x 30 minuten 10 minuten rust. 
JO-11 –pupillen 2 x 25 minuten 10 minuten rust. 
JO-9 –pupillen 2 x 20 minuten 10 minuten rust. 
JO-7-pupillen 2 x 12 minuten 10 minuten rust. 
 
Na afloop nemen JO-11 en JO-9 pupillen en de JO-7-pupillen  allemaal 
een penalty. 

 
JO-19, JO-17, JO-15 en JO-13 jeugd spelen 11 x 11 over het hele 
voetbalveld en het doel is ruim 7 meter breed. 
JO-11 en JO-9-pupillen spelen 7 tegen 7 (maximaal 8 tegen 8, in 
overleg met tegenstander) overdwars op een half voetbalveld en 
hebben doeltjes van 5 meter breed.  
JO-7 spelen 4 tegen 4 (max. 5 tegen 5) op een veld van ongeveer 40 
bij 20 meter. Doel is drie meter breed en 1 meter hoog. 

 
Invallers: 
Bij junioren zijn maximaal 5 invallers per wedstrijd toegestaan en mag 
doorlopend gewisseld worden. 

Bij pupillen mag doorlopend gewisseld worden, het aantal 

wisselspelers en aantal malen wisselen is onbeperkt. 

 
Straffen tijdens wedstrijden: 
Bij onsportief gedrag kan een jeugdspeler voor een bepaalde tijd (5 
minuten) uit het veld worden gestuurd. Maakt hij of zij het nog bonter 
dan kan de scheidsrechter besluiten de speler/speelster voor het 
restant van de wedstrijd uit het veld te sturen. In een dergelijk laatste 
geval moet het jeugdlid er op rekenen dat er vanuit de vereniging nog 
een sanctie volgt, waarbij u moet denken aan het niet meespelen van 
een nader te bepalen aantal wedstrijden. 
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Veranderingen in de spelregels. 
 
De veranderingen zijn niet voor alle teams van toepassing. Het betreft de volgende 
veranderingen: 
 

1. Aftrap  
De aftrap hoeft niet verplicht meer vooruit worden genomen. Dat komt de 
snelheid van het spel ten goede, omdat de bal vaak na een tikje vooruit toch 
achteruit wordt gespeeld om een aanval te starten. 

2. Driedubbele straf 
Als de verdediger in het strafschopgebied een poging onderneemt of de 
mogelijkheid heeft om de bal te spelen, maar een overtreding maakt, is het 
een gele kaart. Dit omdat de straf anders te zwaar wordt geacht; namelijk 
een strafschop, rode kaart en een daaropvolgende schorsing. Bij duwen of 
vasthouden blijft de rode kaart intact. Gemene tackles van achteren blijven 
wel bestraft met een rode kaart. Buiten het strafschopgebied verandert er 
überhaupt niets, omdat er dan geen sprake is van een strafschop. 

3. Strafschoppenserie 
Trainers krijgen de keuzevrijheid om tijdens de strafschoppenserie de 
volgorde te wisselen. Zo kan bij een vierde beslissende strafschop, de 
trainer besluiten die door nummer 5 te laten nemen. 

4. Gele kaart en verzorging voor geblesseerde speler 
Een speler die een blessure oploopt door een overtreding waarvoor de 
dader geel krijgt, mag vanaf nu ter plekke op het veld worden verzorgd. Bij 
dergelijke overtredingen is er anders sprake van een dubbele straf: 
namelijk een blessure en met tien man verder spelen. 
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Ouders langs de lijn. 
 
Wij juichen belangstelling voor uw kind van harte toe. Wij verwachten 
echter ook van u sportief gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd.  
 

o Laat coachen aan de trainer over. Aanmoedigingen zijn uiteraard 
welkom! 

o Reageer niet op onsportief gedrag van de tegenstander.  
o Wees een voorbeeld voor uw kind! 
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Coach, trainers, trainingstijden bij SV Heerewaarden 

 
 De trainingen starten in week 34 (maandag 22 augustus – vrijdag 26 
augustus) mits de trainer iets anders communiceert. 

 
 JO-17-junioren 
 Trainingstijden:  maandag 20.00 – 21.30 uur 
     donderdag 18.30 – 20.00 uur. 
  
 Trainer/coach:  Frans van der Zalm  (0653486413 ) 
 Trainer/coach:  Bas Lamers   (0623451418) 
 Trainer:   André Witteveen (0651767258) 
 Leider:   Miranda van Trigt  (0655143176) 
  

JO-13-pupillen 
Trainingstijden:  maandag 18.30 – 20.00 uur 
      woensdag 18.30 – 20.00 uur. 
 
Trainer/coach/leider:  Jan-Willem IJzerman (0642172226 ) 
Trainer/coach  André Witteveen  (0651767258) 
Trainer/coach:  Anouk v. Tussenbroek  (0655491455) 

JO-11-pupillen 
Trainingstijd:  dinsdag  18.30 – 19.30 uur. 
      donderdag 18.30 – 19.30 uur 

 
Coach:  Ron Sluyter  (0613462555) 
Leider:  Jan van Sonsbeek  (0627179848) 
Trainer:  Hielke Ton   
Trainer:  Bart van Zuilichem (0654278218) 
Trainer:  Eddy van IJzendoorn? 
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Vervolg coach, trainers en trainingstijden 
 
 
 
 
JO-9-pupillen 
Trainingstijd   woensdag 18.30 – 19.30 uur 

 
Coach/trainer:  Louis Roeland (0614497732) 
Coach/trainer:  Bianca Verbeek (0621863988) 
Coach/trainer:  Jordy Vermeulen (0652801786) 

 
JO-7-pupillen 
Trainingstijd  woensdag 18.30 -19.30 uur 

 
Trainer:     Petra van der Knaap
 (0628128399) 
Trainer:     vacant 

   
 

Keeperstraining 
Trainingstijd:  dinsdag  18.30 – 19.30 uur 

 
Trainer JO-17-junioren  Frans van der Zalm 
Trainer JO-13, JO-11, JO-9  Jasmin van Helvoirt 

 
 

Afmelden: 
Training bij de trainer.  Wedstrijden bij de trainer en/of  leider.  Spreek dit 
onderling per team af. 

  



13 
 

Teamindeling 2016 -2017 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Mutaties: 
 Fabio Schippers gestopt 
 Dylan Cornelissen gestopt 
 Niels Cornelissen gestopt 
 Tom Hoedeman Aquila  

1. Simon Rutkowski 

2. Jarin van der Kaaij 

3.  Rick Lamers 

4. Jop Sepers 

5. Simon Heijnen 

6.  Cas Franssen 

7. Jons Duijvenvoorden 

8.  Marijn van Trigt 

9. Mark van Kessel 

10. Tym Rutkowski 

11. Benjamin van Holland 

12. Bart Manuel 

13. Robin Witteveen 

14. Daan Roeland 

15. Andries van der Zalm 

  

  

1. Delano Verhoeven 

2. Damiano Verhoeven 

3.  Bart Franssen 

4. Dylano Schouten 

5. Lex Manuel 

6.  Dirk Franssen 

7. Jelmer de Lange 

8.  Bram van Veenendaal 

9. Tijn van Sonsbeek 

10. Kees Hoedeman 

11. Lasse Kampschöer 

12. Robine van Trigt 

13. Milan Witteveen 

14. Aiden van Wijk 

15. Tim van Hoften 

16. Robin Diesman 

17. Luca IJzerman 

JO-17 
 

JO-13 
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1. Triss van Wijk 
2. Kacper Slabiak 
3. Lina Roeland 
4. Jessie Bekers 
5. Lieke Vermeulen 
6. Luuk van der Heijden 
7. Nour Benhellal 
8. Ilona Verbeek 
9. Aurora IJzerman 
10.  
11.  
12.  

1.  Michal Cetnarski 
2. Jens van Sonsbeek 
3. Timon Verbeek 
4. Djayden Vink 
5. Serena van Helvoirt 
6. Gino van IJzendoorn 
7. Kacper Rozniakowski 
8. Thijmen Dissel 
9. Robin Sluyter 
10. Douwe de Lange 
  
  

1. Hannah Klok 
2. Guennan van Wijk 
3. Bente van der Heijden 
4. Patrik Lebek 
5. Tim Vermeulen 

Mutaties 
Nella Lewkowski 
Freek  de Lange 

Gestopt 
Gestopt 

Wouter van der Laan Aquila 
Zoë van den Thillart Gestopt 

JO-11 
 
 

 

JO-9 
 

JO-7 
 
 

 

O-7 
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Competities : 
 
 
 
  

JO17 
 
1 BZS JO17-2 
2 Emplina JO17-6 
3 GDC JO17-2 
4 GJS JO17-4 
5 GRC-14 JO17-2 
6 Heerewaarden JO17-1G 
7 Leerdam Sp.'55 JO17-2 
8 MVV'58 JO17-2 
9 Nivo Sparta JO17-4 
10 RKTVC JO17-4 
11 SV BLC JO17-3 
12 Tricht JO17-3 

 

JO13 
 
1 DSC JO13-2 
2 GVV'63 JO13-2 
3 Hedel JO13-2 
4 Heerewaarden JO13-1 
5 HRC'14 JO13-2 
6 Nivo Sparta JO13-3 
 

 

JO11 
 
1 FC Drunen JO11-1 
2  Heerewaarden JO11-1 
3 HHC'09 JO11-1 
4 HRC'14 JO11-1G 
5 Jan van Arckel JO11-1 
6 ST Alem/RKVSC JO11-1 

JO9 
 
1 DSC JO9-6 
2 Hedel JO9-2 
3 Heerewaarden JO9-1 
4 HRC'14 JO9-2 
5 Kerkwijk JO9-2 
6 Nivo Sparta JO9-5 

JO7 

 
Helaas hebben we JO7 (Mini’s) niet kunnen indelen. Er zijn te 
weinig spelers om een inschrijving te doen. De club moet een 
boete betalen als we een team terugtrekken dus bekijken we 
komende winter of we een miniteam kunnen inschrijven voor 
de voorjaarscompetitie. Er wordt wel getraind en bij voldoende 
spelers organiseren we een of meerdere vriendschappelijke 
wedstrijdjes. 
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Af- of aanmelden als lid 
 
 

Als een jeugdlid stopt met voetbal en bedankt als lid dan moet een 
ouder/voogd dit zowel bij de leider als bij Daniëlle van Tussenbroek 
melden. 

 

Pas als Daniëlle van Tussenbroek door het jeugdlid of diens ouders is 
geïnformeerd kunnen wij de uitschrijving bij de vereniging en de KNVB 
doorvoeren. 

 

Afmelding dient altijd voor 1 juni van ieder seizoen te geschieden. 
Bij afmelding na deze datum zal voor het daaropvolgende seizoen de 
contributie worden berekend. 
 
Waarom houden we deze datum aan? 
1. Belangrijkste reden is dat we de teams moeten indelen en voor 1 

juni al weer moeten opgeven aan de KNVB. Indien er na deze 
datum nog kinderen stoppen, zitten we met te weinig kinderen 
en moeten we bijv. een team terug trekken. Hier zijn voor de 
vereniging kosten aan verbonden. 

2. Een administratieve reden is dat leden zo voor de vakantie hun 
factuur voor de contributie krijgen en de sluitingsdatum voor 
overschrijvingen ook rond deze datum ligt. 

 
Als een kind graag wil gaan voetballen kunnen ze zich tevens bij 
Daniëlle van Tussenbroek melden of in de voetbalkantine een 
inschrijfformulier halen. Deze kan vervolgens afgegeven worden in 
de voetbalkantine in een envelop ter attentie van Bestuur – Daniëlle 
van Tussenbroek.  
Kinderen spelen een proefperiode mee om te kijken of ze het 
voetballen echt leuk vinden. Deze proefperiode, waarin het kind 
alleen mee traint,  duurt 6 weken. Daarna wordt het kind definitief 
lid en krijgt u een factuur met de contributie die u dient over te 
maken. 
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Kledinglijn SV Heerewaarden. 

 
SV Heerewaarden werkte afgelopen seizoen met een eigen kledinglijn. U vindt de 
clubcollectei terug op de website van de club: www.svheerewaarden.com. 
 
De collectie bestaat uit kleding die leden vrijwillig en op eigen kosten kunnen 
aanschaffen om bijvoorbeeld hun trainingen af te werken, of om op 
wedstrijddagen te dragen naar de wedstrijd en tijdens de warming-up of tijdens 
privé activiteiten. De club gaat echter niks verplichten het is een vrijblijvende 
aanschaf. 
 
De trainingsset bestaat uit: 
- trainingspak 
- korte broek 
- short 
- shirt 
- kousen 
- windjack 
- sporttas 
 
Het bovenstaande gaat dus over trainingskleding. U wordt niet verplicht alles aan 
te schaffen. U kunt bijvoorbeeld aanschaffen wat u nodig heeft. Niets meer en niets 
minder.       
 
Wedstrijdkleding 
Voor het wedstrijdtenue is de vereniging verantwoordelijk.  
 
De vereniging zal in de toekomst louter op zoek gaan naar shirtsponsoren. Mocht 
het zo zijn dat er een sponsor zich aandient om trainingspakken voor de 
wedstrijddag te sponseren is die natuurlijk van harte welkom. Dit geld ook voor de 
sporttassen. De regel blijft echter wel zo dat er niet in een trainingspak wat voor de 
wedstrijddag (warming-up) bestemd is getraind mag worden. 
 
 
 
 

http://www.svheerewaarden.com/
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Jeugdcommissie (organiseert activiteiten) 
 
U leest het goed, Jeugdcommissie. Deze commissie is geen onderdeel van het 
Jeugdbestuur. Soms kan dit verwarrend werken. De jeugdcommissie  bestaat uit: 
André Witteveen, Odette Verbeek, Stijn Schouten, Miranda van Trigt en Jan van 
Sonsbeek. 
 
De jeugdcommissie organiseert diverse activiteiten voor de jeugd naast het voetbal 
zoals het jeugdkamp, disco-avonden, sponsorloop,  etc. De Jeugdcommissie brengt 
zelf alle ouders op de hoogte gedurende het seizoen wanneer die plaats vindt en 
hoe de zaken georganiseerd zijn. Uw kind krijgt ruim op tijd deze informatie mee 
naar huis. In de kalender vindt u de op dit moment bekende data. 
 
De activiteiten worden in principe georganiseerd voor de kinderen tot en met de 
D-pupillen. Vanaf de junioren leeftijd zullen de kinderen in overleg met leiders en 
coaches hun eigen activiteiten opzetten. 
 
Het helpt ontzettend als u voor de data waarop de activiteiten plaats vinden uw 
hulp aan biedt. De commissieleden kunnen het niet allemaal alleen. Uw kind zal het 
ook zeer waarderen wanneer u bij de activiteiten mee helpt. 
 
 

Overzicht op volgende pagina.
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KALENDER 2016-2017 activiteiten Jeugdcommissie 
 
September Sponsorloop en Penaltybokaal 
 
December Sinterklaasviering 
 
Januari  Zaalvoetbal  
 
Januari  Zwemmen in De Kreek 
 
April  Discoavond jeugd 
 
Juni  Voetbalkamp 
 
 
Exacte data waren bij het maken van dit boekje nog niet voor 
handen. Deze worden door de Jeugdcommissie gecommuniceerd. 


