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Nemelaer 2.0 

De zomervakantie zit er weer op en Nemelaer maakt zich klaar voor een 
nieuw seizoen. Maar wat een verschil met een jaar geleden. Iemand die een 
jaar niet op het Walzaadje is geweest kent het niet meer terug. Een 
gloednieuwe kantine is net voor het seizoen einde 2015/2016 met een 
knallend feest in gebruik genomen, en ingezegend door een heuse pastoor! 
Werkelijk iedereen die ik gesproken heb is er laaiend enthousiast over. En 
laten we eerlijk zijn, het is toch ook een plaatje! Eigenlijk veel te mooi om 
voor “kantine” door het leven te gaan.  

En het wordt nog mooier; in de vakantieperiode is er op de plaats van veld 2 
een compleet nieuw kunstgrasveld aangelegd, met alles erop en eraan. Een 
lang gekoesterde wens van Nemelaer is daarmee in vervulling gegaan. We 
zullen voor wat betreft de trainingen niet alleen ruimer in het organisatorische 
jasje zitten, maar er kan ook onder bijna alle weersomstandigheden getraind 
(en gevoetbald) worden. De accommodatie van Nemelaer heeft met de 
nieuwe kantine en het kunstgrasveld een ware metamorfose ondergaan. 

Maar dat is allemaal niet zonder slag of stoot gegaan. Een heel leger 
vrijwilligers heeft zich met name met de nieuwe kantine bezig gehouden. En 
ook voor de afwerking van het nieuwe kunstgrasveld is de nodige 
vrijwilligersinzet nodig, met name het straatwerk rondom het veld zal in eigen 
beheer moeten gebeuren. Het bestuur voelt zich bijna bezwaard om weer bij 
dezelfde mensen voor hulp aan te moeten kloppen.  Het is daarom zo mooi 
om te zien dat de hulp uit vele hoeken komt, hele teams die even een uur of 
anderhalf uur voor de training stenen aandragen. Dan gaat het niet alleen 
veel sneller, maar draagt iedereen (letterlijk) z’n steentje bij. 

Op dit moment heeft de realisatie van het kunstgrasveld  de hoogste prioriteit. 
Maar in de planning staan ook nog de warmwatervoorziening, renovatie van 
de kleedkamers en de herinrichting van de oude kantine. We zijn er dus nog 
niet, er is nog genoeg werk aan de winkel. Op dus naar Nemelaer 3.0, als het 
straks helemaal klaar is.  

Voorlopig moeten de leden zich vooral maar weer gaan concentreren op het 
voetbal, daar doen we het tenslotte voor, en op zo’n mooi park moet dat een 
genot zijn voor jong en oud. Niets lijkt sportieve successen dus in de weg te 
staan, maar een bekend spreekwoord zegt ”de bal is rond”. Het is dus aan de 
Nemelaer-leden zelf om er een mooi seizoen van te maken. Namens het 
bestuur wens ik jullie een bijzonder sportief en succesvol seizoen toe. 
 

Marc Willems, Voorzitter RKSV Nemelaer 
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1 ORGANISATIE 

1.1 Bestuur 
Dagelijks Bestuur: 
 
Marc Willems Voorzitter 06-51333802 
Adrienne Verschuren Secretaris 06-23079274 
Paul vd Nieuwelaar Penningmeester 06-41558551 
Toon Verstijnen Wedstrijdsecr. sen 013-5282343 
René Peijnenburg Jeugdzaken 0411-622782 

 
Algemeen Bestuur: 
 
Jesse Vermeer Communicatie 06-30409405 
Angelie van Osch  Kantinecommissie 06-26292327 
Theo van de Ven Accommodatie 06-23767035 
Ted Bressers Jeugdcommissie 0411-623772 

 
Het DB vergadert 1 x per 2 weken en aangevuld met de AB leden 
vergadert het Algemeen Bestuur 1 x per 6 weken. 
 
Algemeen mailadres voor verenigingszaken: secretariaat@nemelaer.nl 

1.2 Jeugdcommissie 
Ted Bressers Voorzitter 62 37 72 
Marion Das Secretaris 06-34769134 
Toine Bressers Wedstrijden 62 35 76 
Bart van Hooft Junioren & Meisjes 06-36114171 
Rob van den Bosch 
Ad Vugts 

D-E pupillen 
F-pupillen en mini’s 

06-53746437 
06-47249683 

Jan v.d. Anker Kleding 62 25 69 
Lion IJpelaar Technische zaken 62 27 59 
Harold Theunissen Activiteiten 62 37 23 
Jan van de Loo lid 06-38900934 

 
Met betrekking tot problemen binnen het team of tijdens trainingen kan 
contact opgenomen worden met de groepscoördinatoren Bart van Hooft 
voor junioren en meisjesteams, Rob van den Bosch voor de D en E-
pupillen, Ad Vugts voor de F-pupillen. Wedstrijdannuleringen vanwege 

mailto:secretariaat@nemelaer.nl
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spelerstekorten dienen via de coördinator te lopen en niet via de 
wedstrijdsecretaris. 
 
De ledenadministratie en contributieverwerking zijn in handen van Jan 
van de Loo. Alles betreffende wedstrijden wordt geregeld en 
gecoördineerd door Toine Bressers. 
 
Algemeen mailadres voor jeugdzaken: jeugd@nemelaer.nl 

1.3 Technische commissie (jeugd) 
Binnen de vereniging wordt in de jeugdafdeling gebruikt gemaakt van 
een Technische Commissie (TC). 
 
De TC staat onder leiding van de Technisch Jeugdcoördinator, Lion 
IJpelaar.  
 
De TC is verantwoordelijk voor de uitvoering van het voetbaltechnisch 
beleidskader van het JeugdVoetbalBeleidsPlan van Nemelaer en voor het 
selecteren van de spelers voor de selectieteams bij de pupillen. 
Daarnaast adviseert de commissie bij het selecteren van de 
selectieteams bij de junioren, ondersteunt het de jeugdtrainers en 
onderhoudt het de contacten met BVO-en (betaaldvoetbalorganisaties), 
waarbij in het bijzonder PSV en RKC. 
 
Lion IJpelaar 0411-62 27 59 

1.4 Scheidsrechterscommissie 
Nemelaer steekt ieder jaar veel energie in werving en opleiding van, 
vooral jonge, scheidsrechters. 
 
We streven er binnen de jeugd dan ook naar, dat we voor alle 
thuisspelende teams een scheidsrechter kunnen aanstellen zodat de 
leiding zich kan concentreren op het leiden en zich geen zorgen hoeft te 
maken over het fluiten. 
 
De scheidsrechterscommissie bestaat uit de volgende personen: 
 
Joris Schoonus Voorzitter / praktijkbegeleider 0411-624121 
Patrick Kuipers Praktijkbegeleider 06-41499588 
René Peijnenburg Coördinator senioren 0411-622782 
Toine Bressers Coördinator jeugd 0411-623576 

mailto:jeugd@nemelaer.nl
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Bjorn van Osch Praktijkbegeleider 06-46483978 
 
Algemeen mailadres voor scheidsrechterszaken: scheids@nemelaer.nl 

1.5 Kantinecommissie 
Voor de bezetting en het beheer van de kantine is een kantinecommissie 
actief bezig. Hierin zitten de volgende personen: 
 
Angelie van Osch 06-26292327 
Maria Pijnenburg 0411-62 23 45 
Jan van Boxtel 0411-62 25 38 
Theo Witlox 06-51134789 

 
In de kantine worden geen rookwaren verkocht, tevens is het niet 
toegestaan om te roken. Ook wordt er conform de wettelijke 
voorschriften geen alcoholische drank verkocht aan personen onder de 
18 jaar. 

1.6 Sponsorcommissie 
Binnen het financiële plaatje van Nemelaer worden inkomsten, geworven 
door middel van sponsoring, steeds belangrijker. Om structuur binnen 
het sponsorbeleid aan te brengen is een zgn. sponsorcommissie 
ingesteld. De commissie behartigt de belangen van de sponsoren. Kent 
men een bedrijf of organisatie die binnen Nemelaer of het eigen team wil 
sponsoren, gelieve dit te melden bij een van onderstaande leden van de 
sponsorcommissie. 
 
Angelique Dominicus Voorzitter 013-5284484 
Harrie Marsman Kledingsponsoring 06-20198307 
Frank van Sprang Bordsponsoring 06-51096606 
Paul van der Zanden Bordsponsoring 06-46445593 
Eric-Jan Pijnenburg Contractbeheer 06-80183216 
Michiel Verstijnen 
Joep Peijnenburg 
Ruud van Sprang 
Yvonne vd Abbeelen 
Jan Huijsmans 

Financiën 
Backoffice 
Backoffice 
Backoffice 
Backoffice 

06-20579423 
06-13972837 
06-20628157 
06-13002565 
06-28932018 

 
Algemeen mailadres voor sponsorzaken: sponsor@nemelaer.nl 

mailto:scheids@nemelaer.nl
mailto:sponsor@nemelaer.nl
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1.7 Terreinen en kleedkamers 
De coördinatie m.b.t. ontvangst van tegenstanders, indeling kleedkamers 
en velden en het beheer van materiaal is tijdens wedstrijden centraal 
geregeld. Op zaterdagochtend is dit in handen van Frans van Schijndel  
en op zaterdagmiddag is dit in handen van Ton Groenendaal. Op zondag 
is er een vaste groep die de wedstrijdcoördinatie op zich neemt.  Door 
hen worden veld- en kleedkamerindeling uit de widget overgenomen op 
een bord dat bij de ingang van het sportpark hangt. 
De indeling is ook te vinden in het programmaoverzicht (widget) op de 
website. 

1.8 Commissie Voetbalzaken (senioren) 
In het takenpakket van de commissie Voetbalzaken zit o.a. 
contractbesprekingen, evaluatie en aanstelling trainers, 
wedstrijdverslagen. 
In de commissie zitten: 
Toon Verstijnen 013-528 23 43 
Arend Vugts 62 26 82 
Marc Willems 06-51333802 
René Peijnenburg 62 27 82 

1.9 Commissie kleding (jeugd) 
Jan van den Anker (62 25 69) regelt alles wat met kleding te maken 
heeft. Zijn je sokken versleten of wordt je shirt te klein, neem dan 
contact met hem op. 

1.10 Maatschappelijk verantwoord 
verenigen 

Nemelaer is in 2013 gestart met een MVV traject, aangeboden door 
Rabobank Hart van Brabant. 
 
Met enthousiaste input uit diverse geledingen en aan de hand van een 
droomvisie is een verenigingsplan Maatschappelijk Verantwoord 
Verenigen opgesteld. Diverse activiteiten zijn inmiddels opgestart en in 
het voorjaar van 2015 heeft er inmiddels een evaluatie plaats gevonden. 
Veel geplande activiteiten zijn reeds in gang gezet. Structureel verdient 
het MVV-traject nog meer aandacht. Dat zal in de komende seizoenen 
gestalte dienen te krijgen. Onze vereniging is goud waard! 

2 COMMUNICATIE 
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2.1 Haarens Klokje 
Het programma staat iedere week vermeld in het Haarens Klokje. Ook 
overige activiteiten die worden georganiseerd worden in het Klokje 
vermeld.  
Jeugdnieuws voor het Klokje kan men uiterlijk zondag aanleveren bij 
jeugdwed@nemelaer.nl . 

2.2 Internet 
Informatie over wedstrijden, commissieleden etc. zijn terug te vinden op 
de internetpagina www.nemelaer.nl. Tevens kan men via www.voetbal.nl 
of de officiële KNVB-site (www.knvb.nl)voetbalinformatie raadplegen. 
Binnen Nemelaer zijn de volgende mailboxen te gebruiken: 
 
 contributiezaken contributie@nemelaer.nl 
 financiële zaken penningmeester@nemelaer.nl  
 algemene jeugdzaken jeugd@nemelaer.nl 
 jeugdwedstrijden jeugdwed@nemelaer.nl 
 aan- en afmelden van leden, leden@nemelaer.nl 

adreswijzigingen etc. 

 algemeen verenigingssecretariaat secretariaat@nemelaer.nl 
 alle seniorenzaken senioren@nemelaer.nl 
 kopij en redactie nieuwsbrief nieuwsbrief@nemelaer.nl 
 sponsorzaken sponsor@nemelaer.nl 
 scheidsrechterszaken scheids@nemelaer.nl 
 contact met de voorzitter voorzitter@nemelaer.nl 

2.3 Nieuwsbrief 
Regelmatig worden actuele zaken en wetenswaardigheden, waaronder 
het jeugdprogramma, middels e-mail verzonden naar de leden. Ieder lid 
van wie het mailadres bekend is krijgt hem automatisch. Voor een 
abonnement op deze gratis service kan men zich ook aanmelden bij 
nieuwsbrief@nemelaer.nl. 
 

3 ACTIVITEITEN 
In periodes tijdens het voetbalseizoen waarin niet of nauwelijks wordt 
gevoetbald, worden er activiteiten georganiseerd voor nagenoeg alle 
leeftijdsgroepen. 

mailto:jeugdwed@nemelaer.nl
http://www.nemelaer/
http://www.voetbal.nl/
http://www.knvb.nl/
mailto:contributie@nemelaer.nl
mailto:penningmeester@nemelaer.nl
mailto:jeugd@nemelaer.nl
mailto:jeugdwed@nemelaer.nl
mailto:leden@nemelaer.nl
mailto:secretariaat@nemelaer.nl
mailto:senioren@nemelaer.nl
mailto:cheids@nemelaer.nl
mailto:voorzitter@nemelaer.nl
mailto:nieuwsbrief@nemelaer.nl
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3.1 Alcohol binnen de perken 
Het beleid is vanuit de KNVB aangescherpt en er is geen sprake meer 
van een gedoogbeleid. 
 
Bij alle wedstrijden mogen buiten het clubgebouw (kantine en dergelijke) 
noch dranken worden verkocht, noch worden meegenomen, met 
uitzondering van non-alcoholische dranken, mits deze zijn uitgeschonken 
in kunststof of kartonnen bekers. 
 
Indien deze bovenstaande maatregel NIET wordt nageleefd kan de KNVB 
overgaan tot het in mindering brengen van winstpunten voor de 
wedstrijden van ons eerste elftal. 
 
Het zou dus wrang zijn als wij als supporters deze regel niet naleven en 
het eerste elftal zijn duur verdiende punten in mindering gebracht ziet 
worden. 
 
Laten we er daarom met zijn allen voor zorgen dat het niet zover komt. 
Wil je dus een lekker pilsje drinken, dat kan, maar dan alleen in de 
kantine en niet meer buiten. 

3.2 Alcohol 18 Min: Géén goed begin! 
Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat het vroegtijdig gebruik van 
alcohol  tot grote problemen kan leiden in de verdere ontwikkeling van 
een kind. Reden waarom Nemelaer daar aandacht aan besteedt. 
 
Vanaf 18 jaar is het gebruik van alcohol toegestaan en daar is wat het 
bestuur van Nemelaer betreft ook helemaal niets mis mee. Of iemand 
alcohol drinkt en de mate waarin is in eerste instantie een 
verantwoordelijkheid van het lid zelf, tenzij het de spuigaten uitloopt 
en/of anderen er last van hebben.  
 
Ondanks het feit dat het bestuur geen waardeoordeel uitspreekt over het 
gebruik van alcohol en we ons houden aan de wettelijke regels hierover, 
kan het voor de groep van 18-plus geen kwaad om eens stil te staan bij 
de schaduwkanten van alcohol als daar verkeerd mee wordt omgegaan, 
zoals eigen gezondheid, maar ook de effecten op sportprestaties 
(benadeling van je team) en het voorbeeld wat je geeft aan de groep 
van 18 min. 
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3.3 Maatschappelijke stage 
Wij zien een mogelijkheid om de scheidsrechtercursus te koppelen aan 
de maatschappelijke stage zoals die bij veel scholen in het voortgezet 
onderwijs geldt. Door het volgen van de cursus (enkele avonden) en het 
fluiten van de wedstrijden wordt aan de eisen van de maatschappelijke 
stage voldaan.  
 
Dus: “wil je je maatschappelijke stage op een leuke manier invullen 
waarbij je ook onze club een handje helpt?” Meld je dan aan via 
scheids@nemelaer.nl. 
Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met onze 
praktijkbegeleiders/scheidsrechters: Joris Schoonus 0411-624121 of 
Patrick Kuipers 06-41499588. 
 

4 LIDMAATSCHAP 

4.1 Aan- en afmelden 
Aanmelden van nieuwe leden kan via de website of bij een van de 
bestuurs- of jeugdcommissieleden. Nieuwe leden van 16 jaar en ouder 
dienen zich bij aanmelding te legitimeren met een geldig 
legitimatiebewijs. Vanaf D-pupillen moet iedereen een pasfoto inleveren 
voor de spelerspas. 
 
Voor de allerjongsten hebben we de volgende regel. 
Word je voor de winterstop 5 dan mag je er bij de start van het seizoen 
bij. 
Word je voor de zomerstop 5 dan mag je er in januari (na de winterstop) 
bij. 
Deze leeftijden gelden voor zowel jongens als meisjes. 
 
Wanneer je je lidmaatschap op wilt zeggen, doe dit dan tijdig aan het 
einde van het seizoen bij het secretariaat of via mail bij 
leden@nemelaer.nl. Als de afmelding niet tijdig gebeurt (vóór 1 juli), 
ben je voor het gehele nieuwe seizoen de volledige contributie 
verschuldigd. Maak een lopend seizoen altijd af zodat je andere spelers 
hiermee niet dupeert. 

4.2 Lidmaatschap kader 
Leiders, trainers, bestuursleden en leden van de jeugdcommissie zijn ook 
lid van de KNVB en zodoende ook verzekerd bij eventuele ongevallen. 

mailto:scheids@nemelaer.nl
mailto:leden@nemelaer.nl
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De kosten van dit lidmaatschap komen geheel voor rekening van 
Nemelaer. 
Als zij hun functie onbezoldigd uitvoeren, zijn zij tevens vrijgesteld van 
contributie indien ze nog actief voetballen binnen onze club. 

4.3 Contributie 
De leeftijd is bepalend voor het bedrag dat aan contributie verschuldigd 
is. 
Met ingang van seizoen 2012-2013 is de contributie-opzet ingrijpend 
gewijzigd. Dit met het oog op investeringen op korte en lange termijn. 
 
De contributiebedragen voor seizoen 2016/2017 zijn als volgt: 
geboortejaar: groep: bedrag €  
Na 2010 Mini’s 58,=  
2004 t/m 2010 O13, O11, O9 105,=  
2002 en 2003 O15 113,=  
1998 t/m 2001 O19 en O17 126,=  
Voor 1998 Senioren 168,=  
- rustend lid 44,=  
 Leden die alleen maar trainen en niet voetballen zijn de gehele 

contributie verschuldigd. 
 De contributie gaat in op de 1e van het kwartaal waarin men lid 

wordt. 
 De contributie wordt voor nieuwe leden geïnd middels een 

automatisch incasso, waarbij de leden het recht hebben om binnen 
de wettelijke termijn het afgeschreven bedrag te laten storneren. 

 Bij betaling middels een andere methode wordt een extra bedrag (€ 
1,50) in rekening gebracht. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. 

 Aanmaningen worden automatisch aangemaakt. Hiervoor worden per 
aanmaning extra kosten in rekening gebracht. 

 Is de contributie op 1 oktober van het seizoen nog niet betaald dan 
volgt er een onmiddellijk speelverbod. 

 
Alle leden die geen automatische incasso machtiging hebben afgegeven 
krijgen een rekening thuis gestuurd met de daarbij horende extra 
kosten. Leden waarvan een e-mailadres bekend is, ontvangen de nota 
via de mail. 
 
Gespreide betaling van de contributie is mogelijk per kwartaal en halfjaar 
maar kan alleen middels automatische incasso. 
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Hieronder volgt een overzicht van de extra kosten per jaar (in €). 
 
Automatische incasso per jaar  gratis   
Automatische incasso half jaar / kwartaal  1.00 3.00  
Storno autom. incasso per keer 2.50   
Acceptgiro per jaar / halfjr / kw 1.50 3.00 6.00 
Eerste / tweede / derde aanmaning 2.50 7.50 12.50 

4.4 Kledingfonds 
Alle leden krijgen vanuit de vereniging kleding verstrekt. Hiervoor wordt 
een bijdrage gevraagd van € 15,- per lid. 

4.5 Sympathisantenbijdrage 
Met ingang van seizoen 2012-2013 wordt er voor actieve senioren een 
sympathisantenbijdrage gevraagd. Deze bedraagt € 25,- per seizoen en 
komt boven op de contributie. 
 
De regeling is als volgt. 
Voorgesteld is dat ieder seniorlid uit zijn of haar omgeving 1 zgn 
“Nemelaer-sympathisant” rekruteert, die bereid is een gift te doen van 
tenminste € 25 per jaar. Deze bijdrage wordt geïnd via de contributie, en 
zodra de sympathisant zijn bijdrage heeft betaald, ontvangt het 
aanbrengende lid van de penningmeester € 25 terug.  
 
Deze gift kan fiscaal nog gefaciliteerd worden als de sympathisant bereid 
is om voor tenminste 5 jaar zich te verbinden om een dergelijke gift te 
doen in de vorm van een zogenaamde lijfrente-schenking. Deze lijfrente 
is dan aftrekbaar als gift voor de inkomstenbelasting, en voor 
sympathisanten in het hoogste tarief voor de inkomstenbelasting 
bedraagt de bijdrage dan netto € 12,-. Voorwaarde is wel dat deze gift 
wordt vastgelegd in een notariële akte waarvoor Nemelaer op verzoek 
zal zorg dragen. 

4.6 Contributie reductie 
Voor gezinnen met meerdere leden, bestaat de mogelijkheid om reductie 
te verkrijgen op betaalde contributiebedragen. Deze reductie is 
afhankelijk van het aantal inwonende gezinsleden die contributieplichtig 
zijn en wordt verleend over de laagst betaalde (kale) 
contributiebedragen, dus zonder toeslag kledingfonds en 
sympathisantenbijdrage.  



15 
 

 
De reductie is als volgt: 
 Voor de twee hoogste bedragen geldt geen reductie 
 voor het derde lid geldt een reductie van 50% 
 voor het vierde lid geldt een reductie van 75% 
 alle volgende leden krijgen een reductie van 100% 
 
Verlening van reductie vindt alleen plaats op basis van een compleet 
ingevuld aanvraagformulier. De rustende leden en leden van de club van 
100 komen niet voor reductie in aanmerking. Aanvragen voor 
gezinsreductie kunnen worden ingediend door invullen van het digitale 
formulier op www.nemelaer.nl.  
 
Welzijnsfonds gemeente Haaren 
Misschien is het voor u financieel niet haalbaar om voor u of uw 
kind(eren) de contributie voor een sportvereniging of de sportkleding te 
betalen. De gemeente Haaren is van mening dat iedereen de 
mogelijkheid moet krijgen om toch te sporten en heeft daarom het 
Welzijnsfonds ingesteld. Wellicht komt u hiervoor in aanmerking. Meer 
info over het Welzijnsfonds vindt u op 
http://www.haaren.nl/internet/producten-en-
diensten_3679/product/minima-bijdrage_337.html. Het welzijnsfonds is 
ook voor ondersteuning van allerlei andere vormen van 
vrijetijdsbesteding. 
 

4.7 Dubbel lidmaatschap 
Door gewijzigde maatschappelijke ontwikkelingen is het voor spelers 
jonger dan 16 jaar mogelijk om bij 2 verenigingen te spelen in teams 
waarvoor geen promotie/degradatieregeling geldt. Hiervoor moet wel per 
speler dispensatie worden aangevraagd. 

4.8 Onderbreking lidmaatschap 
Indien vooraf aangegeven wordt dat men tijdelijk het lidmaatschap wil 
onderbreken, bijvoorbeeld voor een reis of studie, dan kan men dit voor 
de start van het seizoen aangeven. 
 
Ook bij langdurige blessures is het mogelijk om tijdelijk het actieve 
lidmaatschap stop te zetten. 
 

http://www.nemelaer.nl/
http://www.haaren.nl/internet/producten-en-diensten_3679/product/minima-bijdrage_337.html
http://www.haaren.nl/internet/producten-en-diensten_3679/product/minima-bijdrage_337.html
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De contributie bedraagt in beide gevallen het jaartarief voor rustend lid 
te vermeerderen met het aantal actieve maanden keer het standaard 
jaartarief/8 (er zijn 8 actieve voetbalmaanden). Daarnaast is men het 
volledige bedrag voor kledingfonds en sympathisantenbijdrage 
verschuldigd. 
 
De contributie wordt in eerste instantie volledig geïncasseerd en het 
teveel betaalde kan daarna, als het lidmaatschap weer normaal is, 
middels een mail naar contributie@nemelaer.nl worden teruggevraagd. 

4.9 Overschrijving 
Verzoeken om overschrijving naar een andere vereniging dienen voor 15 
juni op het bondsbureau te zijn. Tussentijdse overschrijvingen zijn onder 
bepaalde omstandigheden mogelijk, maar dan moet de KNVB daarvoor 
dispensatie verlenen. Voor categorie B-spelers gebeurt dat wat 
makkelijker dan voor categorie A-spelers. 
 
Indien een verzoek tot tussentijdse overschrijving wordt verleend aan 
spelers van 18 jaar en ouder, uitkomend in de A-categorie, gelden de 
hieronder genoemde data van speelgerechtigdheid:  
 
 Een tussentijdse overschrijving die wordt ontvangen tussen 16 juni 

en 31 augustus wordt verleend per 1 september, 
 Een tussentijdse overschrijving in de periode 1 september tot en met 

31 januari wordt verleend per 1 februari, 
 Alle verzoeken tot tussentijdse overschrijving na 1 februari worden 

verleend per 1 augustus van het daarop volgende seizoen. 

4.10 Rekeningnummers 
De vereniging heeft de volgende bankrekeningnummers: 
voor contributie: NL39RABO0118101412 
voor overige zaken:  NL61RABO0118124102 

4.11 Verhuizing 
Geef adreswijzigingen zo spoedig via mail door aan leden@nemelaer.nl 

5 KLEDING / TENUE 
Het tenue bestaat uit een geel/groen gestreept shirt met zwarte broek 
en geel/groene kousen. Tenues worden geleverd door Van Helvoort uit 
Vught.  
 

mailto:contributie@nemelaer.nl
mailto:jeugd@nemelaer.nl
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Aan alle jeugdleden wordt een tenue (kousen, broek, shirt) en 
trainingspak ter beschikking gesteld. De tenuesponsoring is momenteel 
als volgt: 
 
Team Shirt Trainingspak 
JO19-1  Leen Bakker Leypark Tilburg ETOS 
JO19-2 
 

De Loodgieter Haaren 
 

DeLoodgieter Haaren 

JO17-1  Auto- en Schadebedrijf Van Boxtel Helvoirt ETOS  
JO17-2   
JO15-1 Albert Heijn Haaren Frans op ’t Hoog 
JO15-2 
JO15-3 

  

JO13-1  Fokvarkens W. Vermeer Fokvarkens Vermeer 
JO13-2 
JO13-3 

Van Helvoort Sport 
De Wit Electrotechniek 

 
De Wit Electrotechn. 

JO11-1 Bakkerij Gillis Bakkerij Gillis 
JO11-2 Make a Wish Make a Wish 
JO9-1 Bakkerij Gillis Bakkerij Gillis 
JO9-2 
JO9-3 
JO9-4 
Mini’s 

Koos Kluytmans 
 
Typetuin 

Right2Play 
 

MO19-1 Lilianefonds / Capi Europe Capi Europe 
MO17-1 Drijvers Schilderwerken  
MO17-2 Kika Kika 
   

Vermissing en kapot gaan door eigen schuld is voor rekening van de 
gebruiker. Denk hierbij aan een bedrag van zo'n € 45 per trainingspak en 
zo'n € 50,- per tenue, waarbij er nog bedrukkingskosten bij kunnen 
komen. Aan het eind van het seizoen worden de tenues en 
trainingspakken ingenomen en gecontroleerd. 
 
Om misverstanden te voorkomen, brengen we de volgende spelregels 
onder de aandacht. Het tenue is alleen bedoeld om te worden gedragen 
bij wedstrijden van Nemelaer of bij andere officiële gebeurtenissen van 
Nemelaer. Het is dus niet de bedoeling te trainen in het tenue en al 
helemaal niet om het in je vrije tijd aan te trekken. Dat geldt ook voor de 
trainingspakken. Deze zijn bedoeld voor gebruik voor, tijdens en na de 
wedstrijden of bij een Nemelaer-activiteit. 
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Voor keepers zijn lange broeken beschikbaar. Gezien de diversiteit aan 
handschoenen dienen deze zelf te worden aangeschaft en worden ze 
niet door de vereniging vergoed. 

5.1 Merken sportkleding 
Elk jaar weer blijven er spullen liggen waar niemand ooit nog naar komt 
vragen. Sportkleding die niemand verloren schijnt te zijn. Dit alles kan 
worden voorkomen door alle kleding en schoeisel te merken door 
bijvoorbeeld naamlinten in te naaien of door de naam met een stift in 
het kledingstuk te schrijven. 
De vereniging behoudt zich het recht voor om achtergebleven kleding 
periodiek te vernietigen dan wel een andere bestemming te geven. 

5.2 Onderkleding 
Een speler mag geen ondershirt tonen dat van teksten of reclame (logo 
fabrikant mag er op staan) is voorzien. Aan een speler die zijn shirt 
omhoog- of uittrekt om teksten of reclame te tonen, kan een straf 
worden opgelegd. Een ondershirt dient tevens mouwen te hebben. 
 
Goedgekeurd is het dragen van zichtbare onderkleding zoals sliding- en 
wielrennersbroeken. Deze moet echter van dezelfde kleur zijn als de 
voetbalbroek die wordt gedragen. De slidingbroeken mogen niet verder 
komen dan tot aan de knie. De juiste kleur broeken zijn onder meer te 
verkrijgen bij Van Helvoort Sport in Vught. 

5.3 Hoofdbedekking 
Zowel bij vrouwen als bij mannen is het toegestaan om hoofdbedekking 
te dragen. Deze moet wel aan bepaalde eisen voldoen. 

5.4 Reserveshirts 
Indien nodig, kan men gebruik maken van reserveshirts. Deze zijn 
verkrijgbaar bij de wedstrijdcoördinator en dienen na gebruik gewassen 
te worden teruggebracht door de leider. 
 
Tot en met de eerste klasse senioren moet het uitteam zich aanpassen. 
Bij de rest en de gehele jeugd, is dat het thuisspelende team. 

5.5 Scheenbeschermers 
Scheenbeschermers zijn verplicht, zowel bij de jeugd als bij de senioren.  
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5.6 Sieraden 
Tijdens de trainingen en wedstrijden is het NIET toegestaan om sieraden 
(horloges, halsketting(en), armband(en), oorsiera(a)d(en) te dragen! Dit 
ter voorkoming van blessures bij jezelf maar ook bij je tegenstander. 
Piercings in het gezicht moeten worden afgeplakt. De scheidsrechter 
bepaalt of iets gevaarlijk is of niet. 

5.7 Voetbalschoenen 
Vooral kinderen tussen de 8 en 12 jaar zijn gevoelig voor reclames met 
beroemdheden. Ook willen zij - veel meer dan kinderen tussen de 13 en 
18 jaar oud – spullen hebben die hun vriendjes ook hebben. De invloed 
van advies van verkopend personeel op hun aankoop is relatief klein, 
terwijl deskundig personeel juist een belangrijke rol kan spelen. Die 
deskundigheid mag je verwachten bij de speciaalzaken zoals Van 
Helvoort in Vught. 
 
Na iedere wedstrijd of training de schoenen invetten, dit houdt het leer 
soepel en verlengt de levensduur. Behalve schoeisel, vragen ook de 
voeten een goede verzorging. Knip de nagels kort en was de voeten voor 
en na een training of wedstrijd met koud water. De voeten daarna goed 
droog maken, vooral tussen de tenen. 

6 TEAMS 

6.1 Leeftijdsindeling 
Standaard schuift een jeugdspeler elke 2 jaar een leeftijdscategorie op. 
De grenzen zijn als volgt: 
Senioren : geboren voor 01.01.98 
A junioren : geboren in 1998 of 1999 
B junioren : geboren in 2000 of 2001 
C junioren : geboren in 2002 of 2003 
D pupillen : geboren in 2004 of 2005 
E pupillen : geboren in 2006 of 2007 
F pupillen : geboren in 2008 -2010 
Mini-Pupillen : geboren na 2010 

Om mee te kunnen voetballen moet een speler minimaal 5 jaar oud zijn. 
Meisjes spelen dit seizoen in de O19 EN O17-klasse maar kunnen op 
jongere leeftijd ook meespelen in een jongensteam, mits zij ook 
minimaal 5 jaar zijn. 
 
Voor de O9 gelden de volgende regels: 
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 5-jarigen doen mee met 4x4 
 6-jarigen mogen 4x4 en 7x7 
 7-jarigen of ouder doen mee in 7x7 

6.2 Categorie A en B 
Binnen de KNVB wordt onderscheid gemaakt in categorie A en categorie 
B teams. 
Onder categorie A vallen: 
 mannen topklasse t/m 5e klasse 
 mannen reserve hoofdklasse t/m reserve 3e klasse 
 vrouwen eredivisie, topklasse t/m 2e klasse 
 O19, O17 EN O15 junioren t/m 1e klasse 
 O13 pupillen 1e divisie t/m hoofdklasse  
De rest valt onder categorie B. Hieronder vallen sowieso alle teams die in 
reeksen deelnemen aan de competitie. 

6.3 Indeling teams 
Jaarlijks keert het indelen van spelers terug en dikwijls is niets moeilijker 
dan dat. Steeds opnieuw blijkt dat het onmogelijk is om het eenieder 
voor 100% naar de zin te maken.  
 
Enkele uitgangspunten die bij de jeugd gehanteerd worden zijn: 
 
De selectieteams van alle leeftijdscategorieën worden samengesteld op 
basis van kwaliteit. Uitgangspunten daarbij zijn o.a. techniek, fysiek, 
inzicht/tactiek en mentaliteit. Tevens worden talentvolle eerstejaars O11-
pupillen geselecteerd op basis van kwaliteit en ondergebracht in een zgn. 
'schaduwselectieteam'. 
 
Bij de indeling van de overige teams per leeftijdscategorie wordt zo veel 
als mogelijk rekening gehouden met vriendjes en klasgenoten. 
 
Voor de O9-pupillen wordt alleen bij de laatstejaars O9 geselecteerd. 
Voor de overige spelers wordt op dit moment nog gekeken naar leeftijd. 
Daarbij is het uitgangspunt bestaande teams zoveel mogelijk bijeen te 
houden. Dit alles onder voorbehoud dat er bij de betreffende teams 
voldoende plaatsingsmogelijkheden zijn. 
 
De teams zoals ze in dit blad staan vermeld, zijn voorlopige indelingen 
bij aanvang van de competitie. Tussentijds kunnen er altijd nog 
veranderingen optreden. De jeugdcommissie behoudt zich dat recht voor 



21 
 

indien daar aanleiding voor is. Mochten er problemen zijn met betrekking 
tot de indeling dan kunt u hierover het beste contact opnemen met de 
betreffende coördinatoren (zie1.2). 

6.4 Indeling meisjes 
De afspraken voor indeling van de meisjes zijn de volgende: 
 In O11 en O9: gemengde teams, 
 Vanaf O13: voorkeur voor elftallen boven zeventallen, 
 Vanaf O13: meisjes in meisjesteams of in selectieteams (JO19-1, 

JO17-1, JO15-1, JO13-1) met jongens. Meisjes in overige 
jongensteams op basis van kwaliteit. Hiervoor komen in aanmerking 
de meisjes die zijn afgevallen na het spelen van selectiewedstrijden 
voor de selectieteams en meisjes die spelen bij KNVB teams en is ook 
afhankelijk van aantallen. 

 Vanaf O13: meerdere meisjesteams per leeftijdscategorie; dan 
selectie op basis van kwaliteit. 

 Te weinig speelsters; dan mogelijkheid van combinatieteams 
(leeftijdscategorieën). 

6.5 Opstellen in een ander team 
Het opstellen van spelers in andere teams is aan de volgende regels 
gebonden. Zie ook de afspraken m.b.t. de spelerspas! 
 
In alle gevallen dient er overleg te zijn geweest met de leider/trainer 
van het uitlenende team. Daarnaast geldt nog: 
 
 O19-junioren bij senioren met toestemming van 

juniorencoördinator, 
 O17-junioren bij senioren  met toestemming van de 

jeugdcommissie, 
 junioren bij junioren in overleg met kader betreffende team, 
 pupillen bij junioren  met toestemming van de ouders, 
 pupillen bij pupillen  met toestemming van de ouders. 
 
Een speler die 15 of meer competitiewedstrijden voor een of meer 
hogere elftallen (of A categorie) heeft gespeeld in enig seizoen, mag niet 
meer voor een lager elftal (of B categorie) in competitie- en/of 
bekerwedstrijden spelen. 
 
Aanvullingen lagere senioren: 
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De lagere senioren elftallen 3 t/m 6 kunnen in onderling overleg elk 
weekend aanvullingen regelen indien er tekorten aan spelers zijn. Indien 
dit niet lukt dan is er de mogelijkheid dit via de wedstrijdsecretaris te 
regelen. Op spelers van de O19-jeugd kan in overleg met de trainer van 
de O19-jeugd en de coördinator van de O19-jeugd een beroep worden 
gedaan. 
 
De reglementaire minimumleeftijd voor jeugd om met senioren mee te 
mogen doen is 15 jaar. 

6.6 Spelerstekorten 
Regelmatig komt het voor dat vanwege diverse oorzaken een team op 
zaterdag te weinig spelers/speelsters heeft. In de meeste gevallen wordt 
het lenen van spelers/speelsters met de richtlijnen in 6.5 als 
uitgangspunt, in goed overleg opgelost.  
 
Om misverstanden te voorkomen, heeft de jeugdcommissie een aantal 
aanvullende uitgangspunten opgesteld. Deze uitgangspunten zijn: 
 

 Competitie- en bekerwedstrijden van teams uit de A-categorie, 
dienen, behoudens reguliere afgelasting, altijd doorgang te vinden. 
Daarnaast gaan competities met nacompetitie boven overige 
competities. 

 De selectieteams dienen zo sterk mogelijk samengesteld te worden 
(prestatiegericht element).  

 De leider van het selectieteam kan een beroep doen op een 
specifieke speler van een niet-selectie team. De mogelijkheid voor 
een specifieke speler geldt alleen wanneer deze deel uit gaat maken 
van het basisteam.  

 De leider van het selectieteam kan een beroep doen op een speler 
van een ander selectieteam. De keuze van de speler wordt in overleg 
tussen de leiders en eventueel de coördinator bepaald. Rekening 
wordt gehouden met de belangen van beide selectieteams. Alle 
selectieteams hebben gelijke rechten. 

 De leider van een niet selectieteam kan een beroep doen op een 
speler van een ander team. De leiding van het andere team bepaalt 
welke speler. 

 Een speler die ingezet wordt als basisspeler in een selectieteam 
wordt geacht geen andere wedstrijd(deel) gespeeld te hebben. 

 Een speler die in moet vallen als reserve in een selectieteam kan 
daarvoor één helft gespeeld hebben bij het eigen team. 
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 Een speler die in moet vallen bij een niet selectieteam kan in principe 
een hele wedstrijd gespeeld hebben bij het eigen team. 

 Lenen van een speler mag niet leiden tot een situatie dat het 
uitlenende team met minder dan 11 (of 7 of 4) personen moet gaan 
spelen. 

 Lenen van een speler mag niet leiden tot een situatie dat het 
uitlenende team met minder mensen gaat spelen dan het lenende 
team tenzij daarover vooraf overeenstemming over is bereikt tussen 
de leiders. 

 Indien de oorzaak van spelerstekort ligt in een bovenmatig aantal 
schorsingen en/of ongegronde afzeggingen gelden bovengenoemde 
overwegingen niet en zal op basis van nader overleg met de 
coördinator een besluit genomen worden.  

 
Wij gaan ervan uit dat deze uitgangspunten zorgen voor meer 
duidelijkheid en betere afstemming. Voor vragen kun je contact 
opnemen met de betreffende coördinator. 

6.7 Dispensatie 
Er gelden de volgende regels met betrekking tot dispensaties: 
 maximaal 3 dispensatiespelers per leeftijdscategorie, zij mogen 

tegelijkertijd in het veld staan; 
 een dispensatiespeler mag slechts 1 jaar ouder zijn, tweedejaars 

spelers komen dus niet voor dispensatie in aanmerking; 
 er is geen dispensatie mogelijk van E naar F; 
 per zevental maximaal 2 dispensatiespelers; 
 meisjes in jongensteams of een meisjesteam in een 

jongenscompetitie mogen 1 jaar ouder zijn, zijn ze 2 jaar ouder dan 
moet er dispensatie aangevraagd worden; 

 een team met dispensatiespelers kan niet promoveren behalve teams 
waar dispensatiemeisjes in staan; 

 ook senioren komen in aanmerking voor dispensatie in de A-klasse; 
 voor categorie A-teams (junioren 1e klasse of hoger) kunnen geen 

dispensaties worden aangevraagd (m.u.v. meisjes); 
 dispensaties kunnen worden aangevraagd tot 1 september (najaar) 

of 1 december (voorjaar). 
 
Dispensatiespelers worden geregistreerd in Sportlink en kunnen pas op 
het DWF als de bond de dispensatie heeft verleend. 
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Verder mag een speler altijd (maximaal 15 keer) uitkomen in de naast 
gelegen hogere leeftijdsklasse. Een O9-speler in de O11 moet wel 
minimaal 8 jaar oud zijn. 
 
Indien een vereniging binnen bovenstaande criteria geen teams kan 
samenstellen, dan kan de KNVB de dispensatiemogelijkheden onder 
voorwaarden verder uitbreiden. 

7 WEDSTRIJDZAKEN 

7.1 Afgelastingen 
Informatie kan men verkrijgen via teletekst, www.voetbal.nl en de 
website van Nemelaer. 
Voor de op teletekst aangekruiste categorieën A en B: zie 6.2. 
Bekerwedstrijden, ook van lagere teams en pupillen, vallen altijd onder 
de categorie A. 
 
Bij twijfel over het al dan niet doorgaan van wedstrijden wegens slechte 
weersomstandigheden, kun je informeren bij je leider of raadpleeg 
internet (zie hieronder). Bel in ieder geval NIET naar de kantine, daar 
heeft men de telefoon nodig voor contacten met andere verenigingen. 
 
Afwijkende zaken bij afgelastingen (vervangende activiteiten) worden in 
het Klokje bekend gemaakt. 
 
Bij een gedeeltelijke afgelasting hebben de elftallen die na de competitie 
nog een extra reeks (promotie/degradatiepoules) moeten spelen, 
voorrang. Daarna hebben teams uit de A-categorie voorrang boven de 
overige teams, binnen de A-categorie bepaalt de pouleomvang de 
voorrang. Bij de overige teams kan rekening gehouden worden met het 
aantal nog te spelen wedstrijden. Het bestuur (en niet de consul) beslist 
bij gedeeltelijke afgelasting welke wedstrijden wel door gaan. 
 
Afgelastingen worden door de wedstrijdcoördinator meteen doorgegeven 
in Sportlink.  
 
Bij extreme hitte of extreme koude kan de thuisspelende vereniging zelf 
bepalen of de wedstrijden van de O11- en O9-pupillen worden afgelast. 
Dit kan ook gebeuren op verzoek van de bezoekende vereniging. 
Afgelasting dient uiterlijk een dag voorafgaand aan de wedstrijden plaats 
te vinden. Wedstrijden van andere categorieën kunnen bij extreme hitte 

http://www.voetbal.nl/
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of extreme koude alleen worden afgelast na overleg met de 
competitieleider. 
 
Het is niet toegestaan om op de wedstrijddag zelf de aanvangstijden te 
wijzigen. 

7.2 Afgelastingen jeugd op internet 
Op www.voetbal.nl en op de widget op onze eigen site, kun je zien of er 
wedstrijden bij Nemelaer zijn afgelast. Op 
http://www.knvb.nl/afgelastingen staat het allemaal uitgelegd. Voor 
uitwedstrijden zijn we afhankelijk van de tegenpartij, want die geeft aan 
of een wedstrijd is afgelast.  
 
De afgelastingen van thuiswedstrijden die later aanvangen dan 09.00 
uur worden niet meer doorgebeld. De wedstrijdafgelastingen tot en met 
09.00 uur en die van uitwedstrijden worden nog wel aan de leider 
doorgegeven. De leider belt de spelers en de clubscheidsrechter. 

7.3 Afgelastingen jeugdtrainingen 
De beslissing voor afgelasting zal uiterlijk om 16.30 uur genomen 
worden. Door middel van een twitterbericht (ook op onze website) kan 
iedereen nagaan of een training is afgelast. 

7.4 Afzeggen 
Kun je aan een bepaalde wedstrijd wegens ziekte of andere 
omstandigheden niet meedoen, laat dit dan tijdig (uiterlijk vrijdagavond) 
weten aan je leider. Wacht hiermee niet tot het laatste moment, anders 
wordt het voor je leider moeilijk om voor eventuele aanvulling van het 
team te zorgen, tenzij hier door de teamleiding andere afspraken over 
zijn gemaakt. 
 
Spelers van selectieteams (JO19-1, JO17-1, JO15-1, JO13-1 en MO17-1) 
moeten zich ook bij hun trainer afmelden als zij de training niet kunnen 
bijwonen. 

7.5 Balmaat 
JO19 en JO17 : maat 5 en een gewicht tussen 370 en 453 gram 

(seniorenbal) 
MO19 EN MO17 Idem 
MO15/MO13/Meisjes maat 5 en een gewicht tussen 320 en 370 gram 
MO11/MO9/mini’s Maat 5 en een gewicht tussen 290 en 320 gram 

http://www.voetbal.nl/
http://www.knvb.nl/afgelastingen
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7.6 Bekerwedstrijden 
Er wordt gespeeld (voor data zie 7.22) in een poule met 4 verenigingen 
en de hoogst geëindigde gaat naar de volgende ronde die volgens het 
knock-out systeem wordt gespeeld. Eindigen meer teams op de eerste 
plaats, dan telt het doelsaldo en als dat gelijk is tellen de doelpunten 
voor. Is ook dat gelijk dan telt het resultaat van de onderlinge wedstrijd 
en als dat gelijk was, dan volgt een beslissingswedstrijd op neutraal 
terrein met eventueel verlenging en strafschoppen.  
 
De regels voor wisselspelers zijn hetzelfde als in de competitie. 
Dispensatiespelers mogen in bekerwedstrijden wel meedoen. 
De duur van bekerwedstrijden is gelijk aan die van de competitie. 
 
Bij gelijke stand in knock-out wedstrijden, worden er beurtelings 5 
strafschoppen genomen door de alsdan op het veld aanwezige spelers 
(dus geen reserves!). Is daarna de stand nog gelijk dan volgen er 
beurtelings strafschoppen tot er een beslissing valt. Als het aantal 
spelers op het einde van de wedstrijd niet gelijk is, dient het team met 
de meeste spelers haar aantal spelers te verminderen tot het aantal van 
de tegenstander. De aanvoerder geeft de namen van die spelers die van 
het veld gaan, door aan de scheidsrechter. Bij een toss bij strafschoppen 
mag de winnaar van de toss beslissen of door zijn team de eerste of 
tweede strafschop wordt genomen. De winnaar is niet verplicht om de 
eerste strafschop te nemen. 
 
Het niet op komen dagen voor een bekerwedstrijd levert een behoorlijke 
boete op. 

7.7 Douchen 
Als regel geldt, dat elke speler zich dient te douchen, zowel na de 
training als na de wedstrijd. Spelers die om welke reden dan ook niet 
mogen douchen, dienen dit middels een briefje van de ouders aan de 
leider mee te delen. Zorg er tevens voor dat er naast de normale 
badspullen ook slippers in de tas zitten. Dit ter voorkoming van infecties 
e.d. 
 
De watervoorziening van kleedkamers e.d. wordt periodiek gecontroleerd 
op eventuele aanwezigheid van legionella. 
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7.8 Eerste hulp op het voetbalveld 
Op het sportpark is een AED aanwezig. Voor de bediening is een aantal 
leden opgeleid. In voorkomende gevallen eerst informeren of er in de 
bestuurskamer gediplomeerden aanwezig zijn. 
 
Goede eerste hulp bij sportletsels is vaak de belangrijkste hulp. Als men 
reeds op het veld op een juiste manier wordt geholpen, dan zal dat de 
genezing zeker versnellen. 
 
Samengevat dient de eerste hulp als volgt te worden uitgevoerd: 
 letsel onderzoeken 
 letsel afkoelen 
 drukverband aanleggen 
 speler laten rusten 
 gewond lichaamsdeel hoog leggen 
 de speler eventueel naar een arts of ziekenhuis begeleiden. 
 
Degenen die iets meer willen weten over EHBO kunnen contact opnemen 
met de Haarense EHBO-vereniging. 

7.9 Fietsen 
De fiets waarmee naar het sportpark wordt gereden dient in orde te zijn. 
Vooral in de wintermaanden moet elke fiets zijn voorzien van goed 
werkende verlichting, zeker wanneer men 's-avonds gaat trainen. 
Controleer regelmatig reflectors, verlichting, remmen en de bel op hun 
werking. 
 
Voorzie het fietssleuteltje van een label, liefst fel gekleurd, met daarop 
de naam van de eigenaar van de fiets. Voor een klein bedrag zijn deze 
overal te koop en bij verlies vallen ze goed op. 

7.10 Rangorde 
Het aantal punten bepaalt de rangorde in de poule. Is dat gelijk dan 
bepaalt het doelsaldo de volgorde. 
 
Bij categorie A geldt: 
 Gelijk aantal punten volgt een beslissingswedstrijd 
 Is beslissingswedstrijd gelijk dan volgt direct verlenging: O19 2x15 

minuten, O17 2x12½, O15 2x10, O13 2x7½  
 Is ook dat gelijk dan volgen strafschoppen  
 Meer dan 2 elftallen gelijk, dan volgt een wedstrijdreeks 
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 Gelijke stand in reeks dan volgen strafschoppen 
 
Bij elftallen categorie B geldt: 
 Gelijk aantal punten, beste doelsaldo speelt thuis beslissingswedstrijd 
 
In de najaarsreeksen wordt niet gespeeld om poule-kampioenschappen. 
Voor zeventallen (behalve F) in de voorjaarsreeks beslist het doelsaldo, 
gevolgd door gescoorde doelpunten en is dat ook gelijk dan pas volgt er 
een beslissingswedstrijd.  
 
Bij de B-categorie jeugd beslist bij gelijke stand het doelsaldo. Is ook dat 
gelijk dan volgt een beslissingswedstrijd. 

7.11 Promotie 
Bij JO19-1, JO17-1, JO15-1 en JO13-1 promoveren de kampioenen. 
Bij de JO19-1 en JO17-1 spelen ook de 3 periodekampioenen om een 
promotieplaats. Bij JO19-1 en JO17-1 degraderen de nummers 12 en de 
nummers 11 spelen een beslissingswedstrijd. 
Bij JO15-1 en JO13-1 degraderen de nummers 11 en 12. 
Lagere O19, O17, O15 en O13 teams: kampioenen promoveren, 
nummers 11 en 12 degraderen (indien van toepassing). 
 
Bij de O9 worden geen kampioenschappen vastgesteld. 

7.12 Kampioenen traktatie 
De traktatie voor kampioenen in de voorjaarsreeks of hele competities is 
als volgt: 
O19  friet + snack  + 250  consumptiebonnen 
O17  ,, + 150  ,, 
O15  ,, + 100  ,, 
O13  ,, +  frisdrank naar behoefte 
O11  ,, + ,, 
O9  ,, + ,, 

Voor de najaarsreeks is er alleen friet + snack. 
 

7.13 Kleedkamers 
De indeling van de kleedkamers staat aangegeven op een bord bij de 
kantine-ingang. Ook op onze website staat de veld- en 
kleedkamerindeling aangegeven. 
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Voor de goede orde is steeds minimaal 1 leider in de kleedkamer 
aanwezig zolang er zich spelers ophouden. Dit geldt zowel voor thuis- als 
uitwedstrijden. 
 
Als regel geldt, dat na elke thuiswedstrijd de eigen kleedkamer en die 
van de tegenstander wordt schoon gemaakt. De leider van het 
betreffende Nemelaer team houdt toezicht op het schoonmaken 
van beide kleedkamers.  Door gebruik te maken van de 
schoenborstels die voor de kleedkamers staan, houdt men alles al een 
stuk netter. 
 
Het beste is om bij toerbeurt 2 of 4 spelers aan te wijzen die beide 
kleedkamers reinigen. Trekkers en vegers zijn beschikbaar. Let er bij het 
verlaten van de kleedkamers op of alle spullen zijn meegenomen. Laat 
geen kleren liggen! 
 
Ook na trainingen dient de kleedkamer te worden schoon gemaakt. Van 
de trainers, leiders of ouders wordt verwacht dat zij hierop toezien. 
Op deze manier houden we de accommodatie met zijn allen op een 
acceptabel niveau, hoeven er geen onnodige kosten te worden gemaakt 
en voorkomen we een hoop ergernis. 

7.14 Consumptiepassen 
Elk team krijgt per seizoen een tegoed aan (koffie)consumpties voor de 
leiders en de chauffeurs bij uitwedstrijden. Dit tegoed staat op een 
betaalpas. 
 
Voor een elftal: 100 (koffie)consumpties per seizoen. 
Voor een zevental: 100 (koffie)consumpties per seizoen. 
Voor een mini-team: 40 (koffie)consumpties per seizoen. 
 
Met deze betaalpassen kan in de kantine afgerekend worden. De passen 
kunnen tegen betaling aan de kassa in de kantine verder opgewaardeerd 
worden en kunnen dus ook gebruikt worden als digitale spaarpot voor 
het team. 
 
Bij vermissing van de pas direct melden bij onze penningmeester, die de 
pas dan meteen blokkeert zodat het tegoed niet verloren gaat. 
 
Aan het einde van ieder seizoen moeten deze passen worden ingeleverd 
bij de penningmeester en wordt het resterend saldo ingetrokken. Indien 
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teams gedurende het seizoen saldo hebben bijgestort dient dit te worden 
gemeld. 

7.15 Materiaalsetje 
Dankzij een bijdrage van de supportersclub van Nemelaer worden er 
vanaf seizoen 2009/2010 per jeugdteam een materiaalsetje (tas, 
intrapballen, waterzak, hesjes e.d.) uitgereikt.  
 
Aan het begin van het seizoen, hebben alle jeugdteams opnieuw een 
materiaalsetje met bijbehorende tas ontvangen. 
 
Als er behoefte is aan oude intrapballen, dan kun je dat melden bij Jan 
v.d. Anker. 

7.16 Niet opkomen 
Tenzij er aangetoond kan worden dat er sprake is van overmacht of dat 
er een andere acceptabele reden is voor het niet opkomen, worden er 
direct 3 winstpunten in mindering gebracht. Tevens kan de boete 
oplopen tot € 123,-. Bij een 3e keer niet-opkomen kan het team zelfs uit 
de competitie worden genomen.  
 
Als er spelers niet mee mogen doen omdat er geen spelerspas getoond 
kan worden en hierdoor zakt het aantal spelers beneden het minimum, 
dan wordt dit beschouwd als “niet spelen door schuld”. 

7.17 Normen en waarden 
Ook dit seizoen gaan we door met de waarde(n)volle club. Hierbij staat 
de vraag "wat zijn de normen en waarden binnen onze club" centraal. 
Hierbij moeten we denken aan taalgebruik en gedrag tegenover leiding, 
medespelers en tegenstanders. 
 
Concreet betekent dit, dat alle spelers en (bege)leiders van de A t/m F 
elkaar voor aanvang van de wedstrijd de hand schudden om een prettige 
wedstrijd te wensen en ook erna om elkaar te bedanken voor de 
wedstrijd. Verder zal er geen commentaar meer worden geleverd op de 
leiding. 
 
De nadruk ligt op respect voor andermans eigendommen en op 
fatsoenlijke omgangsvormen. Graag doen we een beroep op iedereen 
om zijn of haar positief steentje bij te dragen, zodat we met trots 
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kunnen zeggen "bij onze club tellen waarden en normen en dus zijn we 
een waarde(n)volle club". 

7.18 Ouders langs de lijn 
Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar de 
voetbalclub. Wees enthousiast, stimuleer uw kind en de medespelers. 
Gebruik geen tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg 
met de bal, met zichzelf en met de tegenstander. 
 
Laat het coachen over aan de trainer. Blijf altijd positief, juist bij verlies. 
Word niet boos, de volgende keer beter. De scheidsrechter doet ook zijn 
best, bemoei u niet met zijn beslissingen. 
 
Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren. De wedstrijd 
is al moeilijk genoeg. Winnen, maar ook verliezen hoort nu eenmaal bij 
het voetbal. Als uw kind talent heeft, wordt dat heus wel opgemerkt. 
 
Wilt u echt met voetbal bezig zijn, volg dan een pupillenmodule van de 
KNVB. Neem voor opleidingen contact op met ons jeugdsecretariaat.  
 
Ouders langs de lijn, fijn dat ze er zijn, maar... 

7.19 Pupillendoeltjes 
Het is niet toegestaan om pupillendoeltjes naast het veld te hebben 
staan bij wedstrijden op een heel veld. De leiding van de wedstrijd die 
gaat starten verplaatst de goaltjes, op of van het veld. 

7.20 Reeksen 
Voor alle lagere junioren, meisjes en pupillen behalve de D1 bestaat de 
competitie uit 2 reeksen. Aan de hand van de standen van de eerste 10 
competitiewedstrijden zal half november de nieuwe indeling worden 
bepaald. Bij lagere junioren is er een halve competitie, bij de overige een 
hele competitie. Denk aan de wijziging van klassenummers bij de nieuwe 
poules. 
De selectieteams jongens spelen een hele competitie, met promotie- en 
degradatiekansen voor de selectieteams. 

7.21 Scheidsrechters 
Komt een bondsscheidsrechter niet opdagen, vul dan de naam van de 
vervangende scheidsrechter in. De thuisspelende vereniging is verplicht 
hiervoor te zorgen en deze moet lid zijn van de KNVB en mag niet zijn 
geschorst. 
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Bij de jeugd is de thuisspelende vereniging altijd verplicht om voor een 
scheidsrechter te zorgen, dat mag ook een lid van de tegenpartij zijn. 
 
Bij de thuiswedstrijden zonder bondsscheidsrechter wordt er door de 
wedstrijdsecretaris een clubscheidsrechter aangesteld. Bij verhindering 
neemt de clubscheidsrechter contact op met de leider van het 
betreffende team en deze LEIDER zorgt zelf voor vervanging. Bij 
afgelastingen belt de leider zelf de betreffende clubscheidsrechter. 
 
De minimumleeftijd voor een scheidsrechter is 16 jaar, bij de O17 en 
O15 is dat 15 jaar, bij de O13 14 jaar en de O11 en O9 12 jaar. 

7.22 Speeldata 
De competitie voor de A-categorie start in het weekend van 3 
september, voor de B-categorie is dat 1 week later. 
 
De poulewedstrijden beker voor senioren worden voorafgaand aan de 1e 
competitiedag afgewerkt. Voor de A-categorie junioren zijn deze op 
20/8, 23/8 en 27/8. De B-categorie en de meisjes spelen op 27/8, 3/9 en 
22/10. 
 
Op data dat er geen competitie- of bekervoetbal is, worden er voor de 
jeugd zoveel als mogelijk, vriendschappelijke wedstrijden of activiteiten 
georganiseerd. 
 
De winterstop is voor alle teams van 24 december 2016 tot en met 8 
januari 2017. 
Op 25/2 is er geen competitie in verband met carnaval. 
 
Nacompetitie senioren en JO19-junioren: van 20/5 t/m 18/6 

7.23 Spelerspas 
Een spelerspas is verplicht voor ieder lid van de KNVB van 11 jaar (vanaf 
de O13) en ouder dat wenst deel te nemen aan wedstrijden in het 
amateurvoetbal.  
 
Daarbij geldt het principe: ‘Geen pas = niet spelen’. De pas mag tevens 
NIET zijn verlopen. Een speler die meedoet zonder geldige pas is een 
ongerechtigde speler en dat kan weer leiden tot strafzaken, boetes etc. 
Een fotokopie is geen geldige vervanger van een pas! 
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Dit betekent dat zonder spelerspas deze persoon niet mag deelnemen 
aan de betreffende wedstrijd. De verplichting tot het hebben van een 
spelerspas geldt voor alle wedstrijden in het veldvoetbal. 
 
Spelers die tijdens een wedstrijd naar een andere wedstrijd moeten, 
dienen hun spelerspas mee te nemen. Voorafgaand aan de wedstrijd 
moet de aanvoerder/begeleider dit kenbaar maken aan de 
scheidsrechter, zodat afspraken gemaakt kunnen worden om de pas ook 
bij de tweede wedstrijd te kunnen tonen. 
 
Nieuwe leden krijgen na inschrijving een tijdelijke spelerspas waarop een 
uiterste geldigheidsdatum staat. Na deze datum is deze tijdelijke pas niet 
meer geldig en kan men niet meer spelen totdat de originele spelerspas 
binnen is. 
 
Als een O11-pupil incidenteel uitkomt bij de o13-pupillen, kan de 
begeleider op het DWF achter de naam van de speler de spelerspas op 
“JA” worden gezet. 
 
Scheidsrechters controleren, in het bijzijn van aanvoerders/leiders, een 
kwartier voor aanvang van de wedstrijd de spelerspassen. Zij kunnen 
allemaal verzoeken om een visuele controle van de passen met de 
spelers. Deze controle wordt dan door de scheidsrechter uitgevoerd. 
Twijfelt een scheidsechter dan kan hij verzoeken om 
aanvullende legitimatie, blijft hij twijfelen dan mag de speler 
niet deelnemen aan de wedstrijd. 
 
De beste manier om de spelerspassen te bewaren, is via de 
leiders/aanvoerder. Per team bewaren in een mapje en het mapje laten 
bewaren door leider/aanvoerder of in bewaring geven bij de 
wedstrijdcoördinator. Als er pasjes nodig zijn omdat spelers tijdelijk in 
een ander team spelen, dient de vragende leider dit zelf te regelen en 
hij/zij zorgt ook voor het terugbrengen. Verlies van de pas komt geheel 
voor rekening (€ 5,50) van het team/speler. 

7.24 Controle spelerspas op veld 
Naast de controle van de gegevens op de spelerspas met die op het 
DWF, vindt voortaan ook een verplichte visuele controle plaats aan de 
hand van de spelerspas, direct voorafgaand aan de wedstrijd.  
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Dit is een gezamenlijke taak van de scheidsrechter en beide 
aanvoerders/leiders. Deze visuele controle aan de hand van de foto’s op 
de spelerspassen wordt uitgevoerd op het veld, direct vóór de wedstrijd. 
De aanvoerder/leider is verantwoordelijk voor een goed verloop van deze 
controle en assisteert de scheidsrechter. De reeds aanwezige 
wisselspelers worden in de visuele controle meegenomen. 
 
De visuele controle geldt voor alle wedstrijden in de A- en B-categorie.  
 
De controle verloopt als volgt: 

 De namen van de betrokkenen worden op het DWF ingevuld. 
 De scheidsrechter controleert in het bijzijn van beide aanvoerders of 

de gegevens op de spelerspassen overeenkomen met de gegevens 
op het DWF. 

 De beide aanvoerders en de scheidsrechter accorderen het DWF en 
bevestigen daarmee de juistheid van de gegevens. 

 De scheidsrechter neemt de spelerspassen mee naar het speelveld 
voor de visuele controle. 

 De spelers vormen voor het begin van de wedstrijd op het speelveld 
gezamenlijk een rij. De aanvoerder van de uitspelende partij gaat als 
eerste bij de scheidsrechter langs om te laten zien welke speler bij 
welke spelerspas hoort. Daarna volgt de thuisspelende partij. 

 Na deze handeling geeft de scheidsrechter de spelerspassen aan de 
aanvoerder van het betreffende team en kan er getosst worden. 

 Op het moment dat een wisselspeler het veld ter hoogte van de 
middenlijn betreedt, overhandigt hij de spelerspas aan de 
scheidsrechter. De scheidsrechter controleert aan de zijlijn de 
spelerspas en noteert het relatienummer. 

 De spelerspas wordt na controle weer overhandigd aan de leider van 
de betreffende partij. 

 Na afloop brengt de leider de spelerspassen naar de ruimte waar het 
DWF wordt afgerond. 

 De scheidsrechter rondt het DWF af. 
 Door ondertekening van het DWF, verklaren de beide aanvoerders en 

scheidsrechter alle gegevens te hebben gecontroleerd aan de hand 
van de spelerspassen en de visuele controle te hebben uitgevoerd 

7.25 Spelregelbewijs 
Spelregelkennis is van groot belang. Het bevordert het begrip voor de 
scheidsrechter en respectvol gedrag. We hebben in Nederland circa 
80.000 B-junioren. Alle spelers leren al van jongs af aan de spelregels 
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kennen, waarbij zij vanaf de O17-junioren een bewijs moeten halen dat 
zij inderdaad over de betreffende kennis beschikken. 
 
Op www.voetbalmasterz.nl moeten de O17-junioren met ingang van het 
seizoen 2014-2015 het officiële spelregelbewijs halen. De O17-junioren 
zijn er zelf verantwoordelijk voor dat zij het bewijs halen. De vereniging 
zal de O17-junioren informeren, instrueren en motiveren. Zo is het halen 
van het spelregelbewijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
speler, vereniging en KNVB. 
 
De jeugdcommissie zal in overleg met de scheidsrechterscommissie en 
de betreffende leiders lopende het seizoen afstemmen of ondersteuning 
nodig is. 

7.26 Sporthal 
Zoals bekend is het ook deze winter voor de jeugd weer mogelijk om 1x 
keer op kosten van Nemelaer in de sporthal in Haaren te trainen/te 
voetballen. 
Let wel, dit geldt dus niet voor het huren van een hal of zaal buiten 
Haaren. 
De leiders zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig reserveren van de 
sporthal en kunnen hiervoor direct contact opnemen met Den Domp, tel. 
nr. 0411 – 622048. 
 
Met Den Domp is afgesproken dat de leider bij een telefonische 
reservering dit bevestigt met een e-mail zodat datum en team(s) bekend 
zijn bij Den Domp en we dit makkelijker administratief kunnen 
afwikkelen. 
Het e-mail adres van Den Domp is info@dendomp.nl. 
 
Mocht je vaker de sporthal in Haaren willen huren dan is dat geen enkel 
probleem, echter de kosten zijn dan voor het team. Als gemeld wordt 
dat het op rekening kan van RKSV Nemelaer dan krijgen we korting op 
de zaalhuur. In het voorjaar zullen we dan per team de gemaakte kosten 
bij de teams in rekening brengen. 
 
Tip ! De O11- en O9-teams kunnen beter met 2 teams tegelijk de 
sporthal afhuren, hierdoor maak je efficiënter gebruik van de sporthal. 
Met 9 spelers loop je letterlijk verloren. 
 

mailto:info@dendomp.nl
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Vergeet niet zelf ballen, pionnen, etc. mee te nemen want in de Sporthal 
is in principe buiten de goals niets voorhanden. 
Denk aan de huisregels van de sporthal m.b.t. schone schoenen en geen 
zwarte zolen. 

7.27 Team Assist 
Team Assist is een rijschema assistent voor jouw voetbalteam. In dit 
schema kan je precies zien wie erbij is, wie er moet rijden, waar naartoe 
en wanneer. Op basis van de beschikbaarheid van de teamleden en 
rijders genereert Team Assist voor iedere wedstrijd een nieuw schema. 
 
Team Assist is voor spelers, coaches, trainers, voetbalouders en 
vrijwilligers. De beheerder van het team waar een speler zich voor 
aanmeldt moet de inschrijving goedkeuren. Vanaf dat moment wordt de 
speler meegenomen in het rijschema (als is aangegeven dat men kan 
rijden). 
 
Na inschrijving van je team is precies bekend wat het programma is. Dit 
wordt automatisch doorgegeven vanuit de KNVB. Wordt een wedstrijd 
vanuit de KNVB afgelast? Dan ontvang je hierover een update en wordt 
het schema automatisch aangepast. 
 
Kijk voor meer informatie op www.teamassist.nl 

7.28 Terreinligging tegenstanders 
In een kastje in de bestuurskamer ligt een map met plattegronden 
waarop de ligging van veel sportparken staat aangegeven. Alle velden 
met telefoonnummers zijn ook te vinden op Internet op 
http://www.gidsnl.nl/. Daar is ook een bestand voor de TomTom te 
downloaden. 

7.29 Thee / ranja 
In de rust wordt zowel voor het eigen team als voor de tegenstander 
thee geschonken bij de JO19, JO17 en JO15. De meisjes kunnen in 
overleg met de kantinebeheerder kiezen voor thee of ranja. 
 
Alle pupillen drinken samen met hun tegenstander na afloop van een 
thuiswedstrijd gratis ranja in de kantine. De leiders worden verzocht de 
drank aan de bar af te halen. 

http://www.teamassist.nl/
http://www.gidsnl.nl/
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7.30 Toernooien 
Een paar keer per jaar gaan we met jeugdteams op toernooi bij een 
andere vereniging. Zo'n toernooi duurt een hele of halve dag. Neem wat 
extra kleding mee in geval van slecht weer. Tevens wat eten en drinken. 
Voor wat betreft het zakgeld is iedereen vrij, maar neem niet teveel 
mee, het steekt alleen maar de ogen van anderen uit. 

7.31 Vervoer uitwedstrijden 
De leiders zullen de ouders bij toerbeurt tijdig (uiterlijk woensdag) 
benaderen met het verzoek om een aantal spelers te vervoeren bij 
uitwedstrijden. Als iedereen hieraan zijn medewerking verleent betekent 
dit dat men hooguit twee keer per seizoen wordt gevraagd. Let op dat 
bij vertrek naar huis alle kinderen weer in de auto zitten zodat niemand 
achterblijft. 
 
Met betrekking tot het vervoeren van kinderen gelden vanaf 1-1-2006 
(wettelijk) de volgende verkeersreglementen: 
 Kinderen kleiner dan 1,35 m moeten een autostoeltje of 

zittingverhoger gebruiken 

 Kinderen groter dan 1,35 m en volwassenen (18 jaar en ouder) 
moeten de autogordel gebruiken en mogen zonodig ook een 
zittingverhoger gebruiken. 

 
Vanaf 1 mei 2008 geldt dat er in auto’s die op alle plaatsen gordels 
hebben niemand meer zonder gordels mag worden vervoerd. Het aantal 
passagiers mag dan dus niet groter zijn dan het aantal gordels. Zijn er 
bijvoorbeeld achterin drie gordels, dan mogen daar niet meer dan drie 
kinderen zitten. 
 
Als er op de achterbank van de auto al twee kinderzitjes in gebruik zijn, 
is er vaak geen plaats meer voor een derde. In dat geval mag een kind 
op de overgebleven zitplaats de gordel gebruiken. 
 
Van leiders wordt verwacht dat ze voor hun eigen kind een autostoeltje 
of zittingverhoger in de auto hebben. In de wet is een uitzondering 
gemaakt voor vervoer van andermans kinderen. Voor deze kinderen kan 
niet altijd een autostoeltje of zittingverhoger aanwezig zijn. Bij dit soort 
incidenteel vervoer over beperkte afstand mogen op de achterzitplaatsen 
kinderen vanaf 3 jaar (maar niet de eigen kinderen) volstaan met 
gebruik van de gordel.  
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Meer informatie is te lezen op www.kinderzitjes.nl en voor het regelen 
van vervoer kun je gebruik maken van teamassist (www.teamassist.nl) 
 
Met betrekking tot verzekeringen bij het vervoer van spelers is hierover 
elders in dit blad meer informatie vinden. 

7.32 Vrijstelling competitie 
Van 1 september tot 3 maart kan een team behorende tot de categorie B 
(zie 6.1) maximaal 2x vrijstelling van competitie aanvragen. Bij reeksen 
maximaal 1 wedstrijd per reeks. Leiders kunnen dit tot de zaterdag 
voorafgaand aan de wedstrijd aanvragen bij het wedstrijdsecretariaat. 
Er kan geen vrijstelling worden aangevraagd voor bekerwedstrijden. 

7.33 Wedstrijden verzetten (datum) 
Het is (met goedvinden van de competitieleider) toegestaan wedstrijden 
in onderling overleg naar een andere datum te verplaatsen. Desnoods na 
de oorspronkelijke speeldagdatum, maar de wedstrijd dient uiterlijk 
binnen één maand na de oorspronkelijke wedstrijddag gespeeld te 
worden.  
 
Deze wedstrijden dienen altijd midweeks gespeeld te worden. De nieuwe 
datum dient altijd voor de oorspronkelijke datum te worden doorgegeven 
aan de KNVB. 
 
Voor categorie A geldt dat de datum op schriftelijk verzoek van beide 
verenigingen door de KNVB kan worden gewijzigd. Deze wedstrijd moet 
echter altijd voorafgaand aan de oorspronkelijke wedstrijddatum worden 
gespeeld. 

7.34 Wedstrijden verzetten (tijd) 
Verenigingen kunnen tot 8 dagen voor de wedstrijd via Sportlink 
eenzijdig de aanvangstijd aanpassen.  
 
Dit geldt voor alle wedstrijden met uitzondering van de 
standaardelftallen heren, vrouwen tot en met 3e klasse en alle 
divisiewedstrijden in het jeugdvoetbal. Alle betrokkenen krijgen nadien 
via de wedstrijdwijzigingen hiervan bericht.  
 
Binnen de 8 dagen kan een wedstrijd alleen worden verplaatst in 
onderling overleg en uiteraard met goedvinden van de competitieleider. 
Het verplaatsen van een wedstrijd telt niet mee als baaldag. 

http://www.kinderzitjes.nl/
http://www.teamassist.nl/
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Voor categorie A geldt dat de aanvangstijd van de wedstrijd op 
schriftelijk verzoek van beide verenigingen door de KNVB kan worden 
gewijzigd. Deze wedstrijd moet echter altijd voorafgaand aan de 
oorspronkelijke wedstrijddatum worden gespeeld. 

7.35 Wedstrijden doorschuiven 
Wedstrijden, die incidenteel geen doorgang vinden op zaterdag of 
zondag c.q. 2e paasdag (ongeacht de reden van niet doorgaan !) 
worden automatisch doorgeschoven en vastgesteld. Deze regeling is van 
toepassing vanaf zaterdag 2 april 2016 tot einde van de competitie (incl. 
nacompetitie en beker). 
 
Voor de JO11- en JO9-pupillen mogen de niet gespeelde wedstrijden van 
de maand april in onderling overleg gespeeld worden in de eerste 2 
weken van de maand mei 
 
Het standaardschema is als volgt: 
dinsdag dames en senioren  beker 
woensdag jeugd 
donderdag zondagvoetbal 
In onderling overleg kan hiervan worden afgeweken. 
 
Eventuele achterstallige wedstrijden kunnen ook doordeweeks worden 
vastgesteld voor dames op dinsdag, de jeugd op woensdag en senioren 
op donderdag. Deze wedstrijden hebben weer voorrang op eventueel 
afgelaste wedstrijden. 
 
De aanvangstijden zijn: 

 van 3 tm 13 april om18.30 uur 
 van 18 tm 27 april om 18.45 uur 
 vanaf 2 mei om 19.00 uur. 

7.36 Wedstrijdcoördinator 
Bij iedere wedstrijd dient er een wedstrijdcoördinator op het terrein 
aanwezig te zijn. Op zaterdagochtend is dit Frans van Schijndel . Op alle 
andere momenten is dit Ton Groenendaal. Bij afwezigheid van Ton dient 
een lid van het bestuur of van de jeugdcommissie die op dat moment de 
wedstrijd bijwoont, als coördinator op het DWF te worden vermeld. 
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Op elk DWF dient de naam en het relatienummer van de 
wedstrijdcoördinator te worden vermeld. Ton heeft nummer LYRH48G en 
Frans FJJY659. 
 
Tot de taak van de wedstrijdcoördinator behoort o.a. het ontvangen van 
scheidsrechters en toezicht houden op het sportieve verloop van de 
wedstrijden. 

7.37 Wedstrijdduur 
JO19 en 
MO19 

: 2 x 45 min. JO13 en MO13  : 2 x 30 min. 

JO17 en 
MO17  

: 2 x 40 min. JO11  : 2 x 25 min. 

JO15 en 
MO15 

: 2 x 35 min. JO9  : 2 x 20 min. 

  Mini Conform afspraak 
    

7.38 Wedstrijdformulieren (papier) 
Alleen bij een computerstoring wordt er nog gebruik gemaakt van het 
papieren wedstrijdformulier. 
 
Beide aanvoerders/leiders dienen voorafgaand aan de wedstrijd het 
wedstrijdformulier te ondertekenen en dienen na de wedstrijd het 
wedstrijdformulier nog eens te paraferen.  
 
De scheidsrechter ondertekent na afloop van de wedstrijd als laatste het 
wedstrijdformulier. 
 
Standaard wordt het wedstrijdformulier door de aanvoerder ondertekend 
na afloop van de wedstrijd. Bij wedstrijden in de B-categorie mag dat 
ook door een ander gebeuren. 

7.39 Wedstrijdformulier (JO11 en JO9) 
Bij de JO11en de JO9 worden op een geel formulier alle uitslagen van de 
thuiswedstrijden vermeld. De scheidsrechter vult de uitslag in en de 
leider van de bezoekende club tekent voor akkoord. Bij terugkeer van 
uitwedstrijden de uitslag doorgeven aan de wedstrijdcoördinator. Als de 
wedstrijd is afgelast AFG vermelden, als de bezoekers niet zijn 
opgekomen BNO vermelden, als de thuisclub niet is opgekomen TNO 
vermelden. 
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Alleen wanneer de wedstrijd is gestaakt moet er alsnog een volledig 
wedstrijdformulier worden opgemaakt en ingezonden, tezamen met het 
roze (zie 8.2) strafrapportformulier. 

7.40 Wedstrijdformulier (digitaal DWF) 
De leiders hebben of krijgen een code om in te loggen op Sportlink. Dat 
kunnen ze thuis maar ook in de bestuurskamer. Men kan dus vooraf 
thuis het formulier al grotendeels invullen. 
 
Alle spelers zijn door de wedstrijdsecretaris in een bondsteam 
opgegeven en kunnen op het DWF worden opgenomen.  
 
De scheidsrechter neemt ook plaats achter de PC en vergelijkt de namen 
met de spelerspassen. Na afloop wordt het DWF digitaal ondertekend en 
verstuurd. 
 
Zodra dit is afgerond zijn de standenlijsten op voetbal.nl bijgewerkt. Een 
verstuurd DWF is niet meer te wijzigen maar kan altijd nog wel worden 
ingezien. 
 
Categorie A 
Bij wedstrijden waar het DWF van kracht is, kunnen maximaal 18 
deelnemers worden vermeld. Minimaal 7 en maximaal 11 zijn 
basisspeler. De overige 7 staan niet als wisselspeler in de spelersopgave. 
Van alle op de spelersopgave vermelde basisspelers en de aanwezige 
wisselspelers dienen de geldige spelerspassen aanwezig te zijn. Deze 
worden aan de scheidsrechter overhandigd en door hem gecontroleerd. 
Na afloop van de wedstrijd worden de ingevallen wissels ingevuld; wie is 
gewisseld en wie is aan de wedstrijd gaan deelnemen en in welke 
minuut hebben de respectievelijke wissels plaatsgevonden. 
 
Categorie B 
Bij wedstrijden waar het DWF van kracht zal zijn, kunnen minimaal 7 en 
maximaal 16 deelnemers op het DWF worden vermeld. In categorie B 
worden dus geen basisspelers opgegeven. Er zijn 5 wissels die 
gedurende de wedstrijd doorlopend mogen wisselen. 

7.41 DWF storing 
Voor noodgevallen als gevolg van bijvoorbeeld internet- en 
computerstoringen bij Sportlink of bij de vereniging, is er digitaal een 
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noodformulier beschikbaar. Dit formulier is een PDF-bestand, dat digitaal 
is in te vullen met Adobe Reader en vervolgens kan worden gemaild naar 
de KNVB. Ook is het mogelijk het formulier te printen, in te vullen en per 
post te versturen. Als je nu nog in bezit bent van papieren formulieren, 
kun je deze ook gebruiken in noodgevallen. 

7.42 DWF controleert lidmaatschap 
Bij het invullen van het DWF is het niet meer in alle gevallen verplicht 
ook de gegevens van de assistent-scheidsrechters in te voeren. Omdat 
de rol van assistent-scheidsrechter bij categorie B wedstrijden vaak 
wordt uitgevoerd door goedwillende ouders, mag het invoeren van deze 
gegevens bij het totale jeugdvoetbal (A-junioren tot en met D-pupillen) 
in categorie B achterwege blijven. 

7.43 Wedstrijdoverzicht 
De competitiewedstrijden, meestal van een paar weken bij elkaar, staan 
op onze internetsite. Wijzigingen worden dagelijks bijgewerkt en zijn dus 
actueler dan het Haarens Klokje. Ook worden er de vriendschappelijke 
wedstrijden op vermeld op dagen dat er geen competitie en/of beker is. 

7.44 Wissels 
Bij categorie A senioren mogen 3 wisselspelers worden ingezet, een 
gewisselde speler kan daarna niet meer opnieuw worden ingezet. 
Bij categorie A junioren, senioren reserve en A categorie vrouwen 3e 
klasse, mogen 5 wisselspelers worden ingezet. (doorwisselen niet 
toegestaan). 
Bij categorie B (incl. pupillen en meisjes) mogen 5 wisselspelers 
doorlopend worden ingezet. 
 
Bij de minipupillen mag er doorlopend en onbeperkt worden gewisseld. 
Wisselspelers kunnen achteraf op het DWF worden bijgeschreven, dit 
hoeft niet vooraf te gebeuren! 

8 TUCHTZAKEN 

8.1 Registratiesysteem 
Het registratiesysteem van kaarten is van toepassing voor categorie A 
voetbal en wordt door de KNVB bijgehouden n.a.v. de registraties op het 
DWF. Registraties voor competitie en beker worden apart geteld. 
 
Er zijn nog slechts 8 strafcodes: 



43 
 

code 1: Gele kaart 
code 2: Voorkomen van doelpunt of ontnemen van duidelijke 
scoringskans 
code 3: Ernstig gemeen spel (tijdens een duel om de bal) 
code 4: Gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal) 
code 5: Beledigen 
code 6: Bedreigen 
code 7: Spuwen 
code 8: Overige overtredingen begaan door teamofficials 
 
Twee waarschuwingen aan dezelfde speler in één wedstrijd, waarbij de 
speler van het speelveld wordt gezonden, resulteren in twee registraties 
in de betreffende categorie. 
Ingeval van uitsluitingen naar aanleiding van registraties wordt geen 
rekening gehouden met maatregelen die door de vereniging zijn 
opgelegd. Maatregelen die direct door de vereniging zelf in verband met 
zware overtredingen aan de betrokkenen worden opgelegd, kunnen door 
de tuchtcommissie (mits tijdig medegedeeld) bij de bepaling van de 
strafmaat worden meegenomen. 
 
Iedere 4e tot en met 10e registratie heeft 1 wedstrijd schorsing tot 
gevolg. Alle kaarten na de 10e betekenen 2 wedstrijden schorsing. 
 
In de periode na 15 maart is een verkorte procedure (voor categorie A-
teams) van toepassing en dat betekent dat de bond direct actie 
onderneemt in geval van een onregelmatigheid. 
 
De door de KNVB opgelegde boetes als gevolg van strafzaken, dienen 
door de speler zelf te worden voldaan. Hij ontvangt hiervoor een aparte 
rekening.  
 
Boetes komen in de regel niet voor bij de pupillen. 

8.2 Staken van wedstrijden 
Er zijn aparte (roze) strafrapporten die gebruikt moeten worden als een 
wedstrijd wordt gestaakt. Ook dit formulier dient nog hetzelfde weekend 
naar de KNVB te Breda te worden gezonden. Het formulier is te 
downloaden op de KNVB-site. 
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8.3 Tijdstrafregeling 
In de categorie B wordt gewerkt met een tijdstrafregeling zoals 
hieronder aangegeven. De scheidsrechter is verplicht deze 
tijdstrafregeling toe te passen. De tijdstrafregeling vervangt de gele 
kaart en komt niet op het DWF. 
 
Tijdstraf kan niet worden opgelegd aan elftallen die uitkomen in de 
categorie A van het veldvoetbal. Tot de categorie A behoren: 
- mannen veldvoetbal standaard topklasse t/m de 6e klasse 
- mannen veldvoetbal reserve hoofdklasse t/m de reserve 3e klasse  
- vrouwen veldvoetbal Women‟s BeNe League t/m 3e klasse 

- JO19, JO17 en JO15-junioren eredivisie t/m de 1e klasse 
- JO13-pupillen 1e divisie t/m hoofdklasse 
 
1. Een tijdstraf duurt 10 minuten. Voor alle pupillen, met uitzondering 

van de JO13-pupillen categorie A (geen tijdstrafregeling), geldt een 
tijdstraf van 5 minuten. 

2. Het opleggen van een tijdstraf heeft geen verdere gevolgen voor de 
betrokken speler, dat wil zeggen dat er later geen andere straf 
uitgesproken kan worden. 

3. Het toezicht op de speler aan wie tijdstraf is opgelegd, is in handen 
van de scheidsrechter. Hij houdt ook de tijd bij en noteert de naam 
van de speler aan wie tijdstraf is opgelegd. Als de tijdstraf om is, mag 
na een teken van de scheidsrechter de speler het speelveld weer 
betreden. 

4. Een speler moet zich op het moment dat hij een tijdstraf ontvangt 
ophouden buiten het speelveld, doch binnen de omrastering van het 
speelveld, in een door de scheidsrechter aan te geven gebied. 

5. De tijdstraf gaat in bij het hervatten van het spel. Als de 
scheidsrechter de tijd stil zet, staat ook de tijdstraf stil. 

6. De tijdstraf kan slechts eenmaal per speler per wedstrijd worden 
opgelegd bij een waarschuwing. Hierbij moet de scheidsrechter wel 
de gele kaart tonen. Krijgt een speler een tweede waarschuwing dan 
volgt de rode kaart. Ook deze 2e gele kaart wordt niet geregistreerd. 
De speler aan wie tijdstraf is opgelegd, blijft onder de 
rechtsbevoegdheid van de scheidsrechter. 

7. Een speler, aan wie tijdstraf is opgelegd, kan gedurende zijn tijdstraf 
niet worden vervangen. 

8. Indien aan de aanvoerder van een elftal tijdstraf is opgelegd, moet 
zijn taak gedurende de tijdstraf aan een andere speler worden 
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overgedragen. Hij mag ook geen toelichting aan de scheidsrechter 
vragen op de genomen beslissingen. 

9. Indien een wisselspeler of de trainer/coach een waarschuwing krijgt, 
toont de scheidsrechter direct de rode kaart. 

10. Als een doelverdediger tijdstraf krijgt opgelegd, dan moet een andere 
speler zijn plaats als doelverdediger innemen. De als doelverdediger 
optredende veldspeler zal door het aantrekken van afwijkende 
kleding als doelman herkenbaar moeten zijn. 

11. Als een speler zijn tijdstraf van 10 minuten niet kan volmaken, omdat 
de rust aanbreekt, dan zal hij het resterende gedeelte van de tijdstraf 
in de tweede helft dienen te ondergaan. Is de tijdstraf van een speler 
nog niet om bij het einde van de wedstrijd, wordt hem de rest 
kwijtgescholden. 

12. Indien een speler zijn tijdstraf van 10 minuten niet kan volmaken 
omdat de wedstrijd wordt gestaakt, dient hij het restant te 
ondergaan vanaf de spelhervatting. Dit betekent dat, indien de 
wedstrijd alsnog uitgespeeld dient te worden op een later tijdstip, de 
desbetreffende speler aan wie een tijdstraf was opgelegd niet aan 
het restant van de wedstrijd mag deelnemen totdat de volledige 
tijdstraf is uitgezeten. Mocht deze speler niet meer aan de wedstrijd 
meedoen, dient een andere speler zijn tijdstraf uit te zitten. 

13. Als het aantal spelers vanwege het aantal tijdstraffen onder de 7 
daalt, moet de wedstrijd worden gestaakt. Het betreffende team is 
dan schuldig aan het staken van de wedstrijd. 

14. Wordt een wedstrijd verlengd, dan gaat de tijdstraf door 
15. Spelers met tijdstraf mogen bij strafschoppenreeks wel meedoen. 

8.4 Rode kaarten 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een directe rode kaart en een rode 
kaart als gevolg van 2x geel. 
 
Ook niet-spelers kunnen een gele of rode kaart krijgen. Als door de 
scheidsrechter een waarschuwing/kaart wordt gegeven aan een niet-
speler (leider, supporter etc.) dan dient er ALTIJD een strafrapport 
opgemaakt te worden. Dit geldt voor ALLE codes. 
 
Direct rode kaart: 
 
Indien men direct een rode kaart krijgt voor, tijdens of na een wedstrijd 
krijgt de speler een schikkingsvoorstel. 
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Het schikkingsvoorstel wordt gedaan op grond van de aantekening van 
de scheidsrechter op het DWF en de verklaring van de scheidsrechter. 
Deze krijgt vragen via het DWF. De overige rapportformulieren (van de 
betrokkene, eventuele tegenspeler, besturen van verenigingen, 
rapporteur en waarnemer) hoeven pas te worden ingezonden als hierom 
wordt verzocht. 
 
Het schikkingsvoorstel wordt per mail aan de speler toegezonden. Als 
deze akkoord gaat hoeft hij niets te doen. De straf gaat dan automatisch 
in. Indien hij echter het schikkingsvoorstel niet aanvaardt, dient hij dit de 
KNVB persoonlijk en schriftelijk te berichten door middel van een 
gemotiveerd verweerschrift dat uiterlijk de derde werkdag na 
dagtekening van het schikkingsvoorstel in het bezit van de 
arbeidsorganisatie dient te zijn. De tuchtcommissie vraagt dan alsnog de 
rapportformulieren van de beide verenigingen en de eventuele 
rapporteur en waarnemer op en doet vervolgens op basis van het 
volledige dossier uitspraak. 
 
Indien betrokkene het schikkingsvoorstel niet aanvaardt en het 
gemotiveerde schriftelijke bericht van betrokkene tijdig is ontvangen, 
dan wordt de tenuitvoerlegging van de straf per direct opgeschort. 
 
Een speler met een directe rode kaart wordt automatisch uitgesloten 
voor 1 wedstrijd tot en met de dag waarop zijn team 1 bindende 
wedstrijd heeft gespeeld, ook al gaat hij in beroep. 
 
2x geel (A categorie): 
Indien men in één wedstrijd een rode kaart krijgt als gevolg van een 
tweede gele kaart dan heeft dat de strafrechtelijke gevolgen van 2 gele 
kaarten. Men hoeft dan ook geen verweerschrift in te dienen! 
Indien men door deze maatregel een bepaalde strafmaat overschrijdt (4e 
of 5e gele kaart etc.) ontvangt men automatisch bericht hierover van de 
KNVB. 
 
Zowel speler als vereniging ontvangen digitaal bericht over de schorsing 
door de KNVB. Het is de taak van speler zijn elftal in te lichten. 

8.5 Calamiteiten / hulplijn 
In geval van een exces op of rond het veld dan is er voor leden van de 
KNVB een speciale hulplijn voor noodgevallen beschikbaar. Dit nummer 
is enkel te raadplegen indien de veiligheid duidelijk in het geding is en 
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direct ondersteuning vanuit de politie en/of KNVB noodzakelijk is. Deze 
hulplijn is altijd bereikbaar via 0800-2299555. 
 
Voor negatieve ervaringen die niet direct opgelost hoeven of kunnen 
worden, bestaat het meldpunt wanordelijkheden. Via een webformulier 
op www.knvb.nl/meldpunt kan iedereen melding maken van 
wanordelijkheden op en rond het voetbalveld. Dit kunnen allerhande 
negatieve ervaringen zijn die ergernis veroorzaken. Op basis van deze 
klachten kan de KNVB wanordelijkheden inzichtelijk krijgen en waar 
nodig actie ondernemen. 
 
Indien er zich calamiteiten voordoen vóór, tijdens of na een 
(jeugd)wedstrijd dienen deze ook altijd te worden gemeld bij de 
betreffende leeftijdscoördinator binnen Nemelaer. 

8.6 Staken wedstrijd 
Beide verenigingen moeten bij het staken van de wedstrijd een 
verweerschrift indienen. Door de aantekening van de scheidsrechter op 
het DWF worden beide verenigingen geacht in staat van beschuldiging te 
zijn gesteld (geldt niet bij staken i.v.m. weersomstandigheden). 

8.7 Kaart leiding 
Als verzorgers, verenigings (assistent-)scheidsrechters, leiders e.d. zich 
schuldig gemaakt hebben aan onbehoorlijk gedrag, dan zijn de 
verenigingen en betrokkenen verplicht binnen drie werkdagen te 
rapporteren. Trainers worden in staat van beschuldiging gesteld via een 
aantekening op het DWF.  

8.8 Excessen 
De KNVB accepteert excessen bij voetbal niet langer en gaat harder 
optreden. Tevens wordt er een versnelde procedure opgestart voor de 
melding van excessen. 
 
Bij buitensporig fysiek of verbaal geweld ontzet de tuchtcommissie leden 
sneller uit het lidmaatschap van de KNVB. Bij collectieve excessieve 
overtredingen gaat de tuchtcommissie eerder over tot het uit de 
competitie nemen van een elftal of team. 
 
Spelers en andere KNVB-leden die voor een exces zijn veroordeeld 
komen in aanmerking voor deelname aan een korte cursus om herhaling 
te voorkomen. Vanaf een straf van negen maanden (jeugd) en achttien 
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maanden (senioren) is in officiële zin sprake van een exces. Deze 
maatregel wordt dit seizoen verder uitgewerkt. 

8.9 Jeugd / alternatieve straf 
Vanuit Nemelaer: 
Bij ongeregeldheden tijdens wedstrijden, trainingen of andere activiteiten 
op/rond het veld kan in voorkomende gevallen door de jeugdcommissie 
een schorsing/waarschuwing worden gegeven. 
 
Vanuit KNVB: 
Spelers bij de junioren en meisjes kunnen een alternatieve straf krijgen 
opgelegd. Voor elke wedstrijd schorsing dienen dan minimaal 1½ uur 
vervangende werkzaamheden te worden verricht. Die kunnen bestaan 
uit het (bege)leiden van pupillen tot aan het verrichten van 
kantinewerkzaamheden.  
 
Alternatieve straf kan worden aangevraagd bij een schorsing van 2 tot 
en met 4 wedstrijden vanwege een directe rode kaart in een 
competitiewedstrijd (dus niet in een bekerwedstrijd!). 
Een alternatieve straf kan niet worden aangevraagd bij meer dan 4 
wedstrijden schorsing, bij schorsing als gevolg van een 3e boeking of 
hoger of als de speler in het seizoen al 'n keer een alternatieve straf 
heeft ondergaan.  
 
Per dag kan er slechts voor 1 wedstrijd alternatieve straf worden 
ondergaan. Dus 3 wedstrijden is 3 dagen van 1½ uur. 
 
De automatisch opgelegde schorsing van 1 wedstrijd bij een rode kaart 
komt niet voor een alternatieve straf in aanmerking. 

9 TRAINING 

9.1 Trainingsoverzicht 
De trainingstijden van de verschillende selectie- en jeugdelftallen en de 
indeling van het ballenhok staan op onze website vermeld. 
 
Laat zo min mogelijk spelers in het ballenhok en tel zelf de ballen als je 
die mee naar het veld neemt. Tel de ballen na afloop van de training en 
ruim ze zelf mee op. Sluit de ballenkast tijdens de training altijd af. 
Degene die het laatste traint is verantwoordelijk voor het afsluiten van 
het ballenhok. 
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9.2 Wintertraining Mini's 
Gezien de ervaringen met de JO9 in het verleden, trainen we met de 
mini’s/JO9 gedurende de wintermaanden (dec./jan/febr.) in de sporthal. 
Tijden e.d. worden door de betreffende trainer(s) of coördinator tijdig 
bekend gemaakt. 

9.3 Onweer 
Tijdens trainingen en/of wedstrijden dienen de activiteiten onmiddellijk 
te worden gestaakt bij onweer. Als vuistregel kan worden genomen dat 
de tijd tussen het zien van de bliksem en het horen van de donder niet 
minder mag zijn dan 10 seconden. Is de tijd korter dan 10 seconden 
dan dienen alle activiteiten onmiddellijk te worden gestaakt en dient men 
zich terug te trekken in de kleedgebouwen. Liever niet op de tribune! 
 
Loop geen onnodig risico en begin niet opnieuw vooraleer het onweer 
geheel is verdwenen. Duurt het onweer langer dan 30 minuten, vermeld 
dit dan op het DWF en staak de wedstrijd definitief. Van een gestaakte 
wedstrijd wordt, indien van belang voor kampioenschap, de resterende 
speeltijd op een andere datum uitgespeeld. 
 

9.4 Kunstgrasveld 

 Hoewel een kunstgrasveld vergeleken met natuurgrasvelden een 
stuk minder onderhoud nodig heeft, is een onderhoudsvrij 
kunstgrasveld een illusie. Verontreinigingen zijn funest voor elke 
kunstgrasconstructie. Zwerfvuil, bladeren en takjes, maar ook 
kleinere deeltjes zoals mos, algen en fijne zandkorrels zorgen 
ervoor dat de bovenlaag dicht gaat zitten. Zo vormt zich een harde 
laag die leidt tot gladheid, verminderde waterdoorlatendheid en 
dus een grotere kans op blessures. Ook de levensduur van een 
kunstgrasveld heeft hier natuurlijk onder te lijden. Dit willen we 
voorkomen. Voor het gebruik gelden dan ook onderstaande 
afspraken. 

 Gebruikers van het kunstgrasveld mogen alleen met schone 
voetbalschoenen het kunstgras op. Zorg dus voor schone 
voetbalschoenen vóór je het veld op gaat en loop over de 
verharding naar het kunstgrasveld.  

 Betreed het veld alleen via de toegangshekken.  
 Geen kauwgom op het veld.  
 Geen glaswerk op of rond het veld.  
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 Het veld mag absoluut niet betreden worden met rookwaren en/of 
vuur  

 Geen stalen noppen gebruiken.  
 Het kunstgrasveld is uitsluitend toegankelijk voor de spelers, hun 

teamleider, hun trainer en natuurlijk de scheidsrechter. Het publiek 
dient zich achter de veldafscheiding op te houden. Ook het staan 
van het publiek tegen de binnenkant van de veldafscheiding is dus 
niet toegestaan.  

 Tijdens trainingen niet slepen met doelen en andere materialen 
(optillen dus).  

 Na gebruik materialen deze van het veld halen en terugzetten op 
de juiste plek. 

 Niet aan de doelen hangen. 

Alle leden van Nemelaer vragen wij er op toe te zien dat deze afspraken 
worden nageleefd. 
 
Kurk en rubberkorrels 
Na de training of wedstrijd is het belangrijk om de voetbalkleding goed 
uit te schudden. De kurk en rubberkorrels zijn namelijk schadelijk voor 
de wasmachine. Voor alle duidelijkheid: Nemelaer is niet aansprakelijk 
voor eventuele schade aan wasmachines. 
 

10 VERZEKERINGEN 

10.1 Blessures en ongevallen 
De premie van de ongevallenverzekering is bij de contributie inbegrepen 
en houdt het volgende in. 
 
Elk lid van Nemelaer is via de KNVB verzekerd voor schade als gevolg 
van een ongeval tijdens een Nemelaer-activiteit. 
Onder een activiteit wordt verstaan een wedstrijd spelen, bezoeken of 
leiden, een bijeenkomst of vergadering bijwonen etc. Inclusief de kortste 
reis ernaar toe. 
Onder een ongeval wordt verstaan een plotselinge, ongewilde, van 
buiten komende gewelddadige rechtstreekse inwerking op het lichaam. 
Elke blessure en/of ongeval dient op het DWF te worden vermeld. Bij 
ernstige gevallen direct contact opnemen met het secretariaat. 
Schadeformulieren zijn te downloaden op onze website. 
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OVERLIJDEN: 
Binnen 48 uur melden. Bij overlijden ten gevolge van een ongeval is 
€ 20.000,00 verzekerd. 
 
MEDISCHE KOSTEN: 
Verzekerd: medische kosten tot € 500,00 en tandartskosten tot € 
1.000,00. 
1. verzamel alle nota's die horen bij dit ongeval; 
2. stuur ze eerst in naar je zorgverzekeraar; 
3. bij (gedeeltelijke) afwijzing de volgende stukken insturen: 

 de nota's of kopieën daarvan; 
 de beslissing van uw zorgverzekeraar; 
 het volledig ingevulde schadeformulier;(niet volledig ingevuld wordt 

teruggestuurd). 
 
INVALIDITEIT: 
Iedereen is verzekerd voor een eenmalige uitkering bij blijvende 
functionele invaliditeit ten gevolge van een ongeval. Tot een leeftijd van 
19 jaar is het maximum verzekerd bedrag € 75.000,00, voor de leeftijd 
19 jaar en ouder is dat € 37.500,00. Je dient het volledig ingevulde 
formulier in te sturen wanneer je met je arts van mening bent dat er ten 
gevolge van het opgelopen letsel blijvende invaliditeit resteert.  
 
(Bedragen worden per seizoen vastgesteld, eigen risico is niet te 
declareren) 

10.2 Verzekering bij vervoer van spelers 
Volgens de Nederlandse wetgeving moet elke auto verzekerd zijn tegen 
de gevolgen van aansprakelijkheid, de zogenaamde W.A.-verzekering. 
Hierdoor is in wezen de aansprakelijkheid van de bestuurder ten opzichte 
van derden automatisch verzekerd. 
 
In de praktijk houdt dit in, dat als een bestuurder van een auto door zijn 
schuld een ongeluk veroorzaakt en daardoor schade toebrengt aan 
derden (ook aan een passagier), hij voor deze schade aansprakelijk is en 
dientengevolge ook is verzekerd. 

10.3 Aansprakelijkheidsverzekering 
Net als bij de ongevallenverzekering, is elk lid ook automatisch voor 
wettelijke aansprakelijkheid verzekerd. Indien er een beroep op deze 
verzekering moet worden gedaan, dan kan men het beste contact 
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opnemen met het jeugdsecretariaat. Let wel, schade aan brillen e.d. valt 
niet onder deze verzekering. 
 
Beide KNVB-verzekeringen lopen vanaf het vertrek thuis tot aan het 
moment van thuiskomst voor zowel trainingen, wedstrijden en andere 
door de club georganiseerde evenementen. 

11 LEIDERSINFO 

11.1 Aanvoerdersarmband 
Alle aanvoerders zijn verplicht een armband te dragen met een kleur die 
afwijkt van de kleur van het shirt. Deze band moet 10 cm breed zijn en 
om de rechterbovenarm worden gedragen. 

11.2 Aantal spelers 
Het minimum aantal spelers bij elftallen is 7 en bij zeventallen 5. 

11.3 BaaldagenB-categorie 
Verzoeken tot vrijstelling (“baaldagen”) kunnen in de periode van 1 
september tot 3 maart worden verleend door de KNVB met een 
maximum van 2 wedstrijden per seizoen of 1 per reeks. Een verzoek tot 
vrijstelling moet uiterlijk op zondag vóór de wedstrijd bij het 
wedstrijdsecretariaat (jeugdwed@nemelaer.nl) worden aangevraagd. Op 
dagen dat er een inhaal- of bekerprogramma is vastgesteld kan geen 
vrijstelling worden gegeven. 

11.4 Diversen 
 een vrije schop binnen het doelgebied mag door de verdedigende 

partij vanaf elk willekeurig punt binnen het eigen doelgebied worden 
genomen. 

 een indirecte vrije schop toegekend aan de aanvallende partij binnen 
het doelgebied moet worden genomen op de lijn van het doelgebied 
zo dicht mogelijk bij de plek van de overtreding. 

 de scheidsrechters werken met gele (waarschuwing) en rode (van 
het veld sturen) kaarten; een speler die wegens 2 waarschuwingen 
van het veld wordt gestuurd krijgt bij de 2e waarschuwing zowel een 
gele als een rode kaart te zien. 

 na een achterbal kan de bal vanaf elk willekeurig punt in het 
doelgebied weer buiten het strafschopgebied worden geschoten. 

 een speler die van de scheidsrechter zijn tenue in orde moet maken 
mag pas weer binnen de lijnen komen als de bal niet in het spel is; 
hij dient zich dan bij de scheidsrechter te melden. 

mailto:jeugdwed@nemelaer.nl
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 elke speler met een bloedende wond dient het speelveld te verlaten. 
 de partij die de toss voor het begin van de wedstrijd wint kiest het 

doel voor de 1e helft, de andere partij neemt de aftrap. 
 bij een toss bij strafschoppen mag de winnaar van de toss beslissen 

of door zijn team de eerste of tweede strafschop wordt genomen 
 zowel uit een doelschop als uit een aftrap kan rechtstreeks worden 

gescoord. 

11.5 Dubbele lijnen 
Op het tweede veld kunnen dubbele lijnen zijn getrokken voor het JO11- 
en JO9-pupillenvoetbal. Het is de bedoeling dat de buitenste lijnen de 
doellijn/achterlijn vormen. Het veld wordt hierdoor iets groter. We 
hebben dit gedaan omdat het veld op de plek van de goal veel te lijden 
heeft. Dus graag de goaltjes iets verder naar achteren zetten op de 
buitenste lijn. 

11.6 JO11 naar JO13 
Voor spelers die van de JO11 naar de JO13 gaan verandert er nogal wat. 
Daarom heeft Nemelaer een boekje gemaakt, waarin alle wijzigingen 
staan uitgelegd. 
Je kunt dit boekje downloaden van onze website. 

11.7 Keepers 
Er wordt een indirecte vrije schop toegekend, als een keeper binnen zijn 
eigen strafschopgebied de bal langer dan 6 seconden in zijn handen 
houdt. Het aantal passen is niet meer gemaximaliseerd. 
 
Als de keeper vanaf het moment dat hij de bal via zijn hand of arm in 
zijn bezit heeft en hem daarna weer met de handen aanraakt zonder dat 
de bal eerst is aangeraakt door een speler van de tegenpartij (binnen of 
buiten het strafschopgebied), wordt de keeper bestraft met een indirecte 
vrije schop. Verder wordt een indirecte vrije schop gegeven als de 
keeper zich te buiten gaat aan tijdrekken. 
 
Een keeper mag een bal niet met zijn handen aanraken als de bal hem 
via een medespeler met de voet wordt toegespeeld. Ook ingooien naar 
de keeper is niet meer toegestaan. 
 
Het is toegestaan om je op de doellijn te verplaatsen bij het nemen van 
een strafschop. 
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In de volgende gevallen moet een scheidsrechter een indirecte vrije 
schop toekennen op de plaats waar de keeper de bal met zijn handen 
raakt: 
 nadat de bal hem doelbewust is toegespeeld door een medespeler en 

de keeper hem met zijn arm aanraakt (koppen mag wel); 
 een medespeler speelt de bal naar de keeper toe die zich buiten het 

strafschopgebied bevindt, de keeper loopt met de bal aan de voet het 
strafschopgebied binnen en raakt de bal met zijn handen aan; 

 een medespeler stopt doelbewust met zijn voet de bal waarna de 
keeper de stilliggende bal opraapt. Deze terugspeelregel is niet van 
toepassing bij ZEVENTALLEN; 

 als de keeper de bal rechtstreeks ontvangt vanuit een inworp; 
 als hij meer dan 6 tellen de bal in handen houdt. 

11.8 Opleidingen 
Opleidingen die door het kader gevolgd worden, komen doorgaans voor 
rekening van de vereniging. Het aanmelden voor opleidingen kan alleen 
digitaal via de jeugdcommissie. 

11.9 Richtlijnen voor mini-pupillen (4x4) 
Het speelveld heeft een minimale lengte van 30 meter en een maximale 
lengte van 40 meter. De breedte is minimaal 20 meter en maximaal 30 
meter. Het doel heeft een breedte van 3 meter en een hoogte van 1 
meter. 
 
Geadviseerd wordt om in de hoeken van een normaal speelveld de 
veldjes uit te zetten. Dit betekent date er vier stuks kunnen worden 
uitgezet op een volledig veld. 
 
Indien een 4x4 veld wordt uitgezet (bijv op een volledig veld) moet het 
veld zijn afgebakend door duidelijke lijnen of 
markeringshoedjes/pilonnen die maximaal 10 meter uit elkaar staan.  
Een complete ploeg in het veld bestaat uit 4 spelers. Gespeeld wordt 
zonder doelman. Wissels zijn onbeperkt toegestaan. 
 
Het spel begint of wordt hervat, na een doelpunt, in het midden van het 
veld. De tegenpartij moet hierbij een afstand van 5 meter in acht nemen. 
 
De buitenspelregel is niet van toepassing. 
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Een strafschop wordt slechts bij hoge uitzondering gegeven: de afstand 
doellijn - penaltystip is 8 meter (bij het nemen van een strafschop wordt 
het doel niet door een speler verdedigd). 
 
4 tegen 4 voor mini-pupillen wordt gespeeld zonder keeper. 
 
Achterballen mogen door een speler in het veld worden gebracht door 
middel van een pass of door middel van een dribbel. 
Hoekschoppen worden normaal genomen. 
Wanneer de bal over de zijlijn gaat, dient hij in het spel te worden 
gebracht door middel van een intrap vanaf de zijlijn. 
Bij mini-pupillen worden alle overtredingen bestraft met een directe vrije 
schop, waarbij de tegenstander op een minimale afstand van 5 meter 
staat. 
Het is niet toegestaan om direct te scoren vanuit een intrap vanaf de 
zijlijn of door middel van een intrap vanaf de achterlijn. 
Na afloop van het toernooitje neemt elke speler een penalty op een 5x2 
doeltje dat staat opgesteld op de rand van het strafschopgebied. Bij het 
nemen van de penalties staat er wel een keeper in het doel. 

11.10 Richtlijnen 7 tegen 7 
Het speelveld heeft een minimale lengte van 60 meter en een maximale 
lengte van 70 meter. De breedte is minimaal 42,5 meter en maximaal 55 
meter.   
 
7 tegen 7-velden (pupillenvelden) worden bij voorkeur uitgezet in de 
breedte van een normaal speelveld, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
de bestaande belijning. Op een normaal speelveld kunnen maximaal 
twee 7 tegen 7-velden (pupillenvelden) worden uitgezet. Het is niet 
noodzakelijk en niet gewenst aanvullende belijning aan te brengen. 
Indien gelijktijdig twee wedstrijden op één normaal speelveld gespeeld 
worden dient het veld te worden uitgezet met 
markeringshoedjes/pilonnen vanwege de veiligheid en benodigde 
uitloopruimte. 
 
Bij zelfstandige 7 tegen 7-velden (pupillenvelden) gelden de volgende 
netto speelveldafmetingen: 
- minimaal 60 x 42,5 meter 
- maximaal 70 x 55 meter 
Tussenliggende maten worden in verhouding aangepast. Buiten de 
grenslijnen dient rondom een uitloopstrook van tenminste 2 meter te 
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worden aangehouden. Eventuele dug-outs en andere obstakels worden 
buiten deze zone geplaatst. 
 
Het doel moet een breedte hebben van 5 meter en een hoogte van 2 
meter (binnenwerkse maten). De breedte (dikte) van doelpalen en 
doellat mag niet meer dan 8 cm en niet minder dan 6 cm bedragen. De 
doelpalen en doellat moeten dezelfde breedte hebben. Achter de 
doelpalen moeten aan doelpalen en doellat netten kunnen worden 
aangebracht. Het doel mag geen scherpe of uitstekende delen hebben. 
 
Het speelveld wordt uitsluitend afgebakend door grenslijnen. Vanuit de 
spelregels is geen andere belijning noodzakelijk en ook niet gewenst. De 
grenslijnen behoren tot het speelveld. De breedte van de lijnen bedraagt 
op grasvelden 10 tot 12 cm. Bij specifieke pupillenvelden, en in het 
bijzonder bij kunstgras, kan 6 - 8 cm worden aangehouden. Eventueel 
kunnen markeringshoedjes/pilonnen gebruikt worden. 
 
Een complete ploeg in het veld bestaat uit een doelman en zes 
veldspelers. Het minimum aantal spelers inclusief doelman is vijf. Het 
doorlopend wisselen met een maximum van vijf spelers is toegestaan. 
Dit betekent dat het aantal door te wisselen spelers en het aantal keer 
dat men doorwisselt onbeperkt is. 
 
Het is verboden dat personen die niet actief deelnemen aan de wedstrijd 
(coaches, leiders en toeschouwers) zich in het speelveld (incl. 
middenlijn) begeven. 
 
Aanbevolen wordt om maximaal 7 tegen 7 te spelen en slechts bij 
extreme weersomstandigheden dit aantal uit te breiden tot 8 tegen 8 of 
maximaal 9 tegen 9. De praktijk heeft geleerd dat het spelen van 7 
tegen 7 door spelers en coaches het meest waardevol wordt geacht. Bij 
8 tegen 8, 9 tegen 9 of meer worden voetbalweerstanden (ruimten, 
tegenstanders etc.) voor spelers groter en dit komt het 
jeugdvoetballeerproces niet ten goede.   
 
Het spel begint of wordt hervat in het midden van het veld. De 
tegenpartij moet een afstand van 5 meter in acht nemen.  
De buitenspelregel is niet van toepassing.  
Slechts bij hoge uitzondering: de afstand is acht meter. (JO9-pupillen 
gebruiken hun handen ter bescherming: niet bestraffen). Indien een 
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werkelijke doelkans door overtreding (opzet) wordt ontnomen, dan kan 
een strafschop worden gegeven. 
Terugspeelbal: in het pupillenvoetbal is het voor 7-tallen toegestaan dat 
de keeper een terugspeelbal in zijn/haar handen mag nemen. 
 
Achterballen mogen door de doelman in het spel worden gebracht door 
middel van werpen of uit de handen schieten. Het hinderen van de 
doelman is niet toegestaan. Hoekschoppen worden als halve corners 
genomen. Dat wil zeggen: vanaf een door de scheidsrechter te bepalen 
punt halverwege de hoekvlag en de dichtstbijzijnde doelpaal. 
 
Bij JO9- en JO11-pupillen worden alle overtredingen bestraft met een 
directe vrije schop, waarbij de tegenstanders op een minimale afstand 
van vijf meter staan. Bij de D-pupillen gelden de normale spelregels voor 
vrije schoppen. 
 
De inworp wordt op normale wijze genomen. Foutief genomen inworpen 
moeten worden overgenomen.  
 
Het toepassen van de spelregels ligt in de hand van de spelleider c.q. 
scheidsrechter. Hij of zij kan maar één bedoeling hebben en dat is de 
jongens of meisjes zoveel mogelijk laten voetballen. 

11.11 Spelregels O13-pupillen 
Voor alle O13-pupillenelftallen gelden de volgende aangepaste regels: 
 doelschop vanaf rand strafschopgebied; 
 hoekschop 10,15 meter van hoekvlag; 
 vrije schop verdedigende partij in strafschopgebied nemen vanaf 

rand strafschopgebied. 

 foutieve inworp mag opnieuw 
 rusttijd maximaal 15 minuten in kleedkamer 

11.12 Strafschoppen 
Een medespeler van de nemer van een strafschop betreedt het 
strafschopgebied of begeeft zich voor, of op minder dan 9,15 meter van 
de strafschopstip, dan zijn de volgende situaties mogelijk: 
 de scheidsrechter laat de strafschop gewoon nemen; 
 als de bal in het doel gaat wordt de strafschop overgenomen; 
 als de bal niet in het doel gaat wordt de strafschop niet 

overgenomen; 



58 
 

 als de bal in het spel terugkomt van de doelverdediger, de doellat of 
de doelpaal en wordt aangeraakt door de medespeler, onderbreekt 
de scheidsrechter het spel en wordt de wedstrijd hervat met een 
indirecte vrije schop voor de verdedigende partij. 

11.13 Tijdrekken 
Scheidsrechters zullen alle verloren tijd gaan bijtellen, bijv. 
spelerswissels, blessurebehandeling etc. Verder hebben de 
scheidsrechters opdracht gekregen om strenger op te treden tegen 
tijdrekken. Hierbij krijgen de volgende situaties bijzondere aandacht en 
worden er middels gele kaarten waarschuwingen uitgedeeld: 
 wanneer een speler na het toekennen van een vrije trap de bal 

meeneemt of wegtrapt; 
 als een speler bij een vrije trap te vroeg uit het muurtje komt; 
 als een speler geen afstand van de bal neemt om de eigen partij de 

kans te geven om een muurtje te vormen; 
 als de keeper de bal langer dan 6 tellen vasthoudt. 

11.14 Scoringskans ontnemen 
Als een speler in een duidelijke situatie verkeert waarin hij een doelpunt 
zou kunnen scoren en deze speler wordt opzettelijk en op 
onreglementaire wijze (door een overtreding die met een directe vrije 
schop of strafschop bestraft moet worden) belet de bal te spelen en 
daardoor een scoringskans wordt ontnomen, moet de speler die de 
overtreding heeft begaan, van het speelveld worden gezonden. 
 
Vorenstaande geldt ook voor handsballen van de keeper buiten het 
strafschopgebied. 
 
 
 

12 JUNIOREN 
 

TEAM JO 19 - 1   

GKCS157 Beers, Jordy van 

GHQY83J Brekelmans, Wouter  

QKCJ05H Dinter, Jessey van 

GKFY95E Drijvers, Raul  

LWHV65V Esch, Subocaj van 

GMYV90N Hooft, Pieter van 

GKLV68Z Hopstaken, Gijs  

NNCP65T Janssen, Lucas  

GKQT52H Keulen, Sven van 

GFQD19D Mee, Wouter vd 

NHQS566 Mooren, Bart  

GJRC31N Pijnenburg, Rob  

GLCV97P Schuurmans, Max  
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GFNV10F Steenbakkers, Teun  

LXBZ53F Ultee, Mitchell  

GFNR19S Ven, Mart vd 

GLBH828 Ven, Yannick vd 

GMKB253 Verhoeven, Stefan  

LXBZ54G Waal, Niels de 

Kaderleden  
FNGW25A Esch, Bart van 

LXRJ29A Hooft, Bart van 

FLZG77O Hoog, Frans op 't 

FZMQ54Q Verschuren, Ian  

  

TEAM JO 19 - 2 

LXCB512 Beers, Jarno van 

MDJV11Y Coppens, Jori  

GLBH839 Erven, Thijs  

GJTC01O Essen, Gijs van 

LXBZ59L Kevenaar, Bram  

LZNQ18Z Oirschot, Marijn van 

MWCV305 Schulenberg, Ralph  

NVGK09Y Vermeer, Jannes  

GFNW15F Vrij, Maikel de 

MFMV089 Wiel, Roel vd 

GNKL27W Wijk, Daan van 

GGMB794 Wijk, Jaap van 

LXBZ55H Witlox, Stijn  

LXCB523 Zanden, Julian vd 

Kaderleden  
NZJN15F Schulenberg, Peter  

BXJH076 Verhoeven, Adri  

  

TEAM JO 17 - 1 

LXBH82Z Abeelen, Quinten van 

LZFT405 Antwerpen, Joep van 

MJBD20Y Beers, Stijn van 

MBJR32X Bie, Roy de 

MCQV217 Creusen, Martijn  

MFNF062 Haerkens, Luuk  

MLVK61U Jansen, Willem  

MFQF11P Kuijpers, Mathijs  

MBQT94A Linden, Rick vd 

LZRF236 Pas, Thomas vd 

LZRZ01Q Pijnenburg, Levy  

LXCB475 Pijnenburg, Rick  

MBQV12S Uden, Nick van 

MBKY44C Vermeer, Lars  

LXCB464 Vugts, Pieter  

Kaderleden  
BXJL456 Diepens, Maikel  

BXJK819 Heesters, Jesper  

FLZG86Q Kuijpers, Patrick  

FJJZ76I Uden, Frank van 

  

TEAM JO 17 - 2 

LZHM419 Erven, Teun  

GLBH817 Hooft, Jelle van 

LZRD19X Hooft, Joris van 

PYSB59F Hooft, Rens van 

LZNH57Z Kersten, Matthijs  

MGWH13M Leijten, Twan  

LXBH898 Mulders, Luuk  

MFPZ96B Nieuwenhuis, Roy  

MBKW512 Pijnenburg, Pieter  

MLMZ05O Pijnenburg, Thijs  

MBPB37Y Simons, Max  

LXBZ52E Steenbakkers, Stan  

LZTG404 Vugts, Milan  

MCGB49L Weijtmans, Stijn  

Kaderleden  
BXJH74S Pas, John vd 

FJJY50B Pijnenburg, Bert  

QMHY31M Simons, Hugo  

  

TEAM JO 15 - 1 

MFMS424 Bergman, Niels  

MFNR85L Bressers, Florus  
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MJBF37A Creusen, Serve 

MJBT80U Hoog, Rens op 't 

MDWF73V Mee, Geert vd 

MJLS94O Rooij, Julius de 

MFRP39S Schapendonk, Djurre  

MDCQ14V Schoonus, Hein  

MFMS73E Spooren, Sam  

MJFF05N Ven, Martijn vd 

MJLK82D Venrooij, Jasper van 

MFMS74F Vugts, Bas  

MJRP99M Zwerts, Daan  

Kaderleden  
GJTC02P Spooren, Mark  

GBDM847 Vugts, Joeri  

BXJH75T Vugts, Marcel  

FZPG32N Vugts, Nick  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEAM JO 15 - 2 

MDXW68N Berg, Xavier vd 

MVGJ856 Boer, Vince  

MJBD23R Dijk, Loek van 

NRHK82I Heesakkers, Teun  

MJZZ273 Hoog, Gijs op 't 

NXRM81R Jongeling, Thijs  

MFMS77I Lieshout, Job van 

MKWJ086 Mee, Mark vd 

MJBD21P Oversier, Daan  

MLVJ57S Schoenmakers, Jelle  

MLZH92J Sluis, Mike  

MJLS95P Tetteroo, Martijn  

MKWJ075 Witlox, Luuk  

MJPK27S Zwienenberg, Luuk  

Kaderleden  
GCRX58U Kempen, Remi van 

RWCZ962 Tetteroo, Han  

  

TEAM JO 15 - 3 

MNMJ74O Bais, Sil  

PJMX20C Broeders, Matthijs  

MNQH302 Damen, Danny  

QXKW47R Gruijter, Sebastiaan de 

MNMK55O Kempen, Sam van 

MLZH95M Maren, Patrick van 

NKPK48P Meel, David van 

MJLS97R Peijs, Guus  

MLVV92R Pijnenborg, Giel  

MHRS31N Schulenberg, Michael  

NKPK50U Steen, Tyler vd 

QWBT306 Sterke, Freek  

MLMZ07Q Ven, Bart vd 

MJFD98D Vugts, Stijn  

MNTM60N Wiel, Nick vd 

Kaderleden  
QMQB39C Meel, Hans van 

RBKN66U Peijs, Marc  

13 PUPILLEN 013 EN 011 
 
TEAM JO 13 - 1   

NKPK47O Antwerpen, Floris van 

PGPK06N Baast, Stijn van 

MKDZ35V Duinen, Diederik van 

NPWB154 Hurk, Nino vd 

NHZT522 Jansen, Dirk  

MNMJ75P Koers, Timo  

MLMZ467 Osch, Tibe van 
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NWJS216 Schoenmakers, Lars  

NKPK942 Theunissen, Inge  

PHJB28R Velde, Dominique vd 

MMZG97U Vermeer, Moos  

NKPK49Q Vlassak, Luuk  

MNKJ14Q Warmoeskerken, Stef  

MLSN21C Zandbeek, Remco van 

Kaderleden  
FRCC14O Baast, Gijs van 

BXJL05O Osch, Johan van 

BXJH85W Vermeer, Wienand  

BWNX96V Vlassak, Jurgen  

  

TEAM JO 13 - 2 

NHZT533 Berkel, Thijs van 

MNVM14G Bloks, Thijmen  

MLVM08P Geerkens, Noud  

QYXB63Q Hal, Jop van 

NRTJ30M Kok, Giel de 

QNXM16G Kolbuszewski, Jacek  

MLTX39C Krijger, Jesse de 

MLVP46K Massuger, Rens  

NWZV527 Pijnenburg, Stef  

NKKK41H Sande, Romijn vd 

NTRB50U Schellekens, Niek  

MLMZ04N Schoonus, Daan  

NWWX64Z Vermeer, Niels  

RFWB75W Wang, Hao Jie  

RDLG58N Zijlmans, Jetro  

Kaderleden  
NYVN787 Berkel, Bas van 

BZBB62R Geerkens, Bernd  

QWMD624 Krijger, Michael de 

  

TEAM JO 13 - 3 

NDDP48P Baast, Juul van 

NWLF28U Berkel, Jan van 

NWWY484 Bosch, Marijn vd 

NKHD36V Bressers, Ruben  

QJKQ325 Kroot, Lucas  

NKPK46N Laarhoven, Jelle van 

NKHD37W Logt, Bas vd 

NKPK56Q Maes, Indy  

NLPK19S Rosenbrand, Marc  

NWZV516 Sebregts, Jesse  

RSTY56Q Smits, Juultje  

NKKR39N Ven, Daan vd 

RSTY61O Vereijken, Fleur  

RRVV92M Vermeer, Noa  

QKZT629 Voskens, Jort  

PXYV18V Wiel, Sander vd 

Kaderleden  
BXJH30M Baast, Niels van 

MHVL862 Logt, Johan vd 

RDRZ70W Maes, Anniek  

BXJL94K Ven, Patrick vd 

  

TEAM JO 11 - 1 

NWWX62X Auwens, Jonas  

NWZV48A Burhani, Abasin  

PGWG27T Hooft, Jeroen van 

PJMW83I Roessel, Joep van 

NWWX63Y Smeulders, Lucas  

RGFR39U Sterke, Milon  

PCHR95M Ven, Harm vd 

PGWG28U Ven, Ties vd 

NVGX11U Ven, Tom vd 

Kaderleden  
PXYJ86O Auwens, Ronald  

GGDH33L Smeulders, Gert-Jan  

BXJL95L Ven, Koen vd 

  

TEAM JO 11 - 2 

PJWR38J Abeelen, Stef van 

PRFY37M Broeders, Thieme  

QDSS21Z Engelen, Milan van 
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PKKS50R Hal, Guus van 

PWLY78U Hal, Mees van 

QLPJ22O Hooft, Tim van 

PRTQ68M Kwinten, Kian  

QGPW79M Maes, Bram  

QLPJ10T Oetelaar, Jens vd 

PKKS49N Rooij, Dennis van 

Kaderleden  
HA-1083 Engelen, Rene van 

BXJM58H Hal, Bas van 

FHRT46D Kwinten, Jozef  

 

14 PUPILLEN O9 EN MINI’S 
 

TEAM JO 9 - 1   

QYRV71H Bevort, Lucas  

PYFY28T Hal, Luuk van 

PLWQ97J Kok, Rein de 

PTNR492 Leduc, Tjebbe  

QWWG85U Mosselman, Tristan  

QKZT537 Robijns, Tristan  

QKVH87Y Roessel, Tom van 

QKXL54M Schellekens, Loek  

QGTZ19D Tobie, Luc  

PWGB88J Vugts, Okke  

Kaderleden  
BXTC07H Cevaal, Astrid  

BXJM12X Leduc, Roel  

QNXL87X Robijns, Marc  

BXJK45Z Vugts, Ad  
  

TEAM JO 9 - 2 

QKVH892 Auwens, Rein  

QKLN57J Baast, Menno van 

QVHZ14L Beckers, Liam  

QPLT929 Kolbuszewski, Alexander  

PTSF398 Leduc, Sen  

RCYH25S Michels, Tim  

QBVF54F Schapendonk, Raff  

QKVH82T Smits, Timo  

QTYP45A Soest, Dennis van 

QKXL57P Zanden, Timon vd 

Kaderleden  
RVXQ58F Smits, Frank  

TEAM JO 9 - 3 

QNBH02U Brok, Tijn  

RMCQ16R Heuvel, Marin vd 

PJBK57C Kuijpers, Justin  

QLYM40E Kuijpers, Tygo  

QNBG87O Laarhoven, Ties van 

QLYM74H Mee, Bjorn vd 

QNBG77L Neggers, Sam  

QNBG52A Thal, Marieke  

QLYM81H Vugts, Xander  

Kaderleden  
BXJM358 Kuijpers, Jorg  

BYXM73P Kuijpers-Bos, Renata  

RGML62H Laarhoven, Marcel van 

TEAM JO 9 - 4 

QZBK17J Buijnsters, Henk  

QVHZ20U Herk, Luuk van 

QMVQ85V Kroot, Thijs  

QSKR04U Kwinten, Senn  

RFDX91B Pijnenburg, Youri  

QZDL06U Sterke, Jens  

QWKC86T Vissers, Luuk  

QWFG95G Vugts, Janne  

QZGP61K Weert, Finn de 

RLBJ92S Welling, Julius  

RMCQ303 Wittens, Marijn  

Kaderleden  
RCFP54B Kroot, Klaas  

BXJH20J Vissers, Johan  
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BXJL87K Weert, Joost de 

  
TEAM MINI'S   1 

QZZB198 Baast, Cas van 

RNFQ46Y Bosch, Janne vd 

RDLH14C Laat, Jordy de 

QXCR326 Lavrijsen, Jip  

QZZB132 Leduc, Thomas  

QZDL07V Roessel, Reyn van 

RDLG82Q Verburg, Lars  

Kaderleden  
BXJL32Y Lavrijsen, Erik  

  
TEAM MINI'S   2 

RSTY09A Anker, Lars vd 

RLKV95I Blommensteijn, Troy  

RSTY24F Hal, Giel van 

RSXN17M Mosselman, Luc  

RSTY30O Pijnenburg, Juul  

RRND472 Roessel, Gijs van 

RSTY59T Smits, Jens  

Kaderleden  
BXJK29X Anker, Marieke vd 

BXJL489 Oirschot, Stijn van 

BXJM52B Pijnenburg, Pieter  

FFFX96A Vermeer, Sanne  

  
TEAM MINI'S   3 

RSTY21C Copal, Colin  

RSTY26H Heijden, Rick vd 

RRVV97R Kuijpers, Liam  

RSTY29K Oever, Pepijn vd 

QZPM48Z Verhoosel, Sem  

RSTX88W Vermeer, Twan  

RCYG879 Verstijnen, Nikky  

RWBC05I Wittens, Tomas  

Kaderleden  
BXJM358 Kuijpers, Jorg  

  
  

 

15 MEISJES 
 
 

TEAM MO 19 - 1   

NXLQ642 Das, Sanne  

NXLQ62Y Empel, Jet van 

LXCD47F Hooft, Rachelle van 

MGJQ78X Pas, Manon vd 

NXRD98Q Pijnenborg, Lieke  

NXBM50H Pijnenburg, Isa  

MLVJ50V Pijnenburg, Sanne  

NXPB82R Roosmalen, Simone van 

NXPB78U Simons, Ilona  

NXPB79V Verbeek, Marlou  

NXRD99R Vermeer, Ilse  

NXRD97P Vugts, Lotte  

LWBY643 Willemen, Sophie  

PDXL01C Zanden, Danique vd 

PCLH008 Zanden, Kim vd 

Kaderleden  
NYXL46Y Keulen, Joost van 

BXJH74S Pas, John vd 

BXJL83G Vugts, Jos  

  

TEAM MO 17 - 1 

MCNH99D Bergman, Aafke  

PKJH07B Bogert, Noah vd 

PKSC776 Drijvers, Meeke  

MHMZ70A Grinsven, Joni van 
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PJWY64P Herber, She-Jin  

PJWR47L Husstege, Emma  

LZPB05W IJpelaar, Mayke  

LZPB04V IJpelaar, Vyenne  

MJLS93N Logt, Ilse vd 

PKJG973 Mooren, Fleur  

PJYC08D Oirschot, Lina van 

MJZZ09T Theunissen, Maureen  

PJXY899 Vermeer, Nicolle  
 
Kaderleden  
BZFL85C Adema, Giudo  

BYKC002 IJpelaar, Lion  

    

TEAM MO 17 - 2   

MJLS98S Bressers, Sanne  

NWZV50F Burhani, Hila  

NXRD72E Hooft, Imke van 

QKJL999 Kruijf, Vera de 

RXNP955 Ligtenberg, CloÚ  

QBWB10U Linden, Isa vd 

PWTH85Z Oetelaar, Maud vd 

NKXW88H Otten, Sanne  

PWPM30M Peijs, Anne  

PWLR147 Pijnenburg, Esther  

NKPK57R Rosenbrand, Malou  

NRHK96P Steen, Sam vd 

QZFK36I Ven, Anouk vd 

PWKY60M Ven, Kim vd 

PCHR94L Zanden, Frederique vd 

Kaderleden  
MLJQ263 Bressers, Colinda  

LXRJ29A Hooft, Bart van 

BXJL95L Ven, Koen vd 

 

16 SENIOREN 
 

TEAM S   1 / 2   

FRCC14O Baast, Gijs van 

FWGW74L Baast, Joris van 

FWGW74L Baast, Joris van 

FXMG032 Bergmans, Bram  

FVGN75Y Bertens, Mathijs  

FZMM78G Boxtel, Jarno van 

BXJK25T Brand, Daan vd 

GFQH465 Brekelmans, Jeroen  

BYPW20B Burgmans, Thijs  

BXJK75A Buvens, Ruben  

FRNX81K Cock, Max de 

FRNX81K Cock, Max de 

BXJL456 Diepens, Maikel  

BXJL57B Diepens, Wesley  

FNGW25A Esch, Bart van 

FNGW25A Esch, Bart van 

FHQK10O Groot, Leon de 

FPQM60Z Haans, Tony  

FPQM60Z Haans, Tony  

FRTC75Q Hoog, Edu op 't 

BXJL59D Jong, Kamile de 

FRRH80B Kain, Lloyd  

BXJK657 Kempen, Kevin van 

FGJR648 Leussink, Vincent  

FGJR648 Leussink, Vincent  

FPQK28B Molenaar, Wouter  

BYXD83H Oudenallen, Gert van 

FRNR76Q Peijnenburg, Joep  

BWHL73M Riele, Rick te 

BYZX58P Schapendonk, Jorg  

FXNH02D Schoenmakers, Tjeu  

FGJR512 Snellen, Tijmen  

FXMV899 Spaandonk, Justin van 
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FRQN73O Vermeer, Luuk  

FZMQ54Q Verschuren, Ian  

FZMQ54Q Verschuren, Ian  

BXJK554 Verstijnen, Kees  

BXJL04N Verstijnen, Michiel  

BXJL04N Verstijnen, Michiel  

GBDM847 Vugts, Joeri  

FZPG32N Vugts, Nick  

FZNP38Q Waal, Matthijs DE 

Kaderleden S 1 

BXCY012 Kaya, Omer  

BXJL364 Kempen, Paul van 

BXJL05O Osch, Johan van 

BWHL73M Riele, Rick te 

BXJJ607 Vugts, Arend  

Kaderleden S 2 

BYKC38D Boogaers, Bas  

BXJL308 Boxtel, Jan van 

FLZG77O Hoog, Frans op 't 

  

TEAM S   3 

BXJK32T Dijk, Jaap van 

BXJL353 Hartjes, Lars  

FJMT90J Heesters, Bas  

BXJK52Z Hermsen, Jurgen  

FGJY59B Kuijl, Arjan  

BXJL18Y Nieuwelaar, Ferry vd 

BXJK90L Pardoen, Tim  

BXJK60C Pijnenburg, Jasper  

BYJZ29H Schut, Levy  

BXJK13O Snellen, Jorn  

BXJK05J Snellen, Marijn  

BXJK598 Sprang, Niek van 

BXJK68A Sprang, Ruud van 

BXJK392 Sprang, Tom van 

BXJK69B Vermeer, Rick  

BXJH20J Vissers, Johan  

BXJL386 Vugts, Gijs  

FVGL80W Waal, Tim de 

  

TEAM S   4 

FKXX10Z Brekelmans, Luuk  

BTYG58E Classens, Richard  

BXJM299 Coehorst, Pascal  

BXJJ52U Goris, Pascal  

BXJM45B Herk, Bart-Jan van 

FNGL62W Kort, Dennis de 

GBDK72Q Leduc, Davy  

FQYC14V Linden, Jamie v.d. 

FKWG34B Mans, Dick  

BXJJ755 Nieuwelaar, Paul vd 

BXJH65Q Schoonus, Bart  

BXJH68T Smolders, Rik  

FRQQ99H Ven, Roel vd 

BXJH52K Ven, Ronald vd 

BXJH59R Verhoeven, Rik  

BMHJ70B Verschuren, Cees  

BXJH66R Weijters, Dennis  

BXJK86E Wijk, Koen van 

FRBC22I Witlox, Jeroen  

  

  

TEAM S   5 

BXJL272 Heijmans, Jeroen  

FRSP94L Hess, Pieter  

QVHZ31O Hoog, Jan op 't 

FRQN75Q Hoog, Joost op 't 

GCRX58U Kempen, Remi van 

FNJK49F Mols, Gijs  

FGJR578 Oirschot, Daan van 

BXJL71B Oirschot, Marijn van 

FRQN74P Ravesteijn, Fedor van 

FRTD74U Schellekens, Joeri  

FFFX926 Schoenmakers, Roy  

FRRW473 Schoenmakers, Tom  

GBDK73R Velden, Aaron vd 
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FRQR486 Verhulst, Mark  

FSYC684 Vermeer, Jeroen  

FPNC62O Verschuren, Sean  

FSYC61V Vissers, Thijs  

BXJK15Q Vugts, Evert  

GNKL27W Wijk, Daan van 

Kaderleden  
QLQZ70W IJpelaar, Bob  

  

TEAM S   6 

FSZJ25V Brands, Domien  

FXMV29P Brands, Jasper  

GBYP83W Das, Olaf  

FJMT88E Dirks, Joris  

FVFD00P Drijvers, Enzo  

MJLT004 Empel, Joost van 

FRSR89X Esch, Bram van 

FVGB644 Nieuwenhuis, Joury  

LWGQ65X Oerlemans, Rik  

GCZB79H Oerlemans, Tom  

GKMR165 Pijnenborg, Koen  

FZNP37P Pijnenburg, Joris  

GKRK268 Pijnenburg, Koen  

GFNH46I Plasmeijer, Timo  

GCQP46C Schellekens, Tim  

FXNH02D Schoenmakers, Tjeu  

FVGF91U Ven, Thijs vd 

GGMZ30B Ven, Willem vd 

LXRH599 Verhoeven, Ries  

FYCS21B Verstijnen, Maarten  

LXXH48D Wijk, Stan van 

  

TEAM VETERANEN ZATERDAG 

BZFL85C Adema, Giudo  

PMVJ22U Alavi, Hossein  

BXJH30M Baast, Niels van 

BXJK679 Bressers, Ted  

FSZK69I Iersel, Martin van 

BYKC002 IJpelaar, Lion  

GCBH728 Kempen, Dave van 

BXJH93X Kors, Nico  

BXJJ02B Oerlemans, Ton  

BXJH72Q Panhuyzen, Peter  

NYSB53H Pijnenburg, Johan  

BXJJ54W Pijnenburg, Kees  

BXJH82T Pijnenburg, Rob  

BXJJ42R Schellekens, Henk  

FJJZ76I Uden, Frank van 

PLBD71X Ven, Johan vd 

BXJH076 Verhoeven, Adri  

BXJH28H Vermeer, Hans  

BXJJ24N Vermeer, Sjef  

BMHJ70B Verschuren, Cees  

FJKB03D Verschuren, Luc  

BXJL83G Vugts, Jos  

BXJL87K Weert, Joost de 

MKDW81R Zanden, Patrick vd 

MKHP51B Zwerts, Hans  

  

 
  

TEAM ZEVENTAL VRIJDAG 

BXJM47D Boogaard, Stef vd 

BXJK624 Gemert, Erik van 

BXJL32Y Lavrijsen, Erik  

BXJJ49Y Leermakers, Rens  

BXJM60M Loon, Niels van 

BXJH14A Pas, Ton vd 

BXJM52B Pijnenburg, Pieter  

BXJL92I Roessel, Paul van 

BXJS49B Smits, Jeroen  

BXJL94K Ven, Patrick vd 

BXJL87K Weert, Joost de 
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17 DAMES 
 

 

TEAM V   1 / 2   

FWGS039 Deurse, Kimberly van 

MBMZ768 Elsen, Emma vd 

BXJS03N Haaren, Maaike van 

GKQR64C Heijmans, Marissa  

FZNT82L Jussen, Tessa  

FVFM74L Kain, Chynna  

QLCK02U Kain, Yesse  

QGPK05Z Laarhoven, Kim van 

MDXW69O Marsman, Anke  

FWHQ45O Marsman, Suzan  

FZNM38B Mohammed, Nala  

FNDY27Z Nahumury, Eva  

LZPB03U Pijnenburg, Daphne  

GKRK257 Pijnenburg, Liina  

FXZJ26J Pijnenburg, Yvette  

FYDP73K Schellekens, Josan  

GDJG64Z Sinot, Jolien  
LWFL28Q Snellen, Jorien  

MGHH80D Spaandonk, Amy van 

MNQG42Q Ven, Sanne vd 

PFLD87C Verdaasdonk, Nina  

MGTN14W Verhoeven, Carina  

MGTN13V Verhoeven, Lisan  

MDNP49F Verhoeven, Tessa  

FXZH54G Vermeer, Bregje  

FPNC804 Vermeer, Jesse  

FSZK59F Vissers, Nanda  

FXZM477 Voets, Robin  

MKCZ888 Witlox, Maura  

Kaderleden V 1 

GGJL41G Broens, Ruud  

NNTH79D Jussen, Lex  

QLPB774 Mathijssen, Eef  

Kaderleden V 2 

FJKG61O Kain, Freddy  

BXJH31D Verstijnen, Henk  
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18 KALENDER 
 
 

   SEPTEMBER 2016   OKTOBER 2016   NOVEMBER 2016 

MA   5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28 

DI   6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 22 29 

WO   7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30 

DO  1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24  
VR  2 9 16 23 30   7 14 21 28   4 11 18 25  
ZA  3 10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26  
ZO  4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27  

                    

                    

   DECEMBER 2016   JANUARI 2017   FEBRUARI 2017 

MA   5 12 19 26   2 9 16 23 30   6 13 20 27 

DI   6 13 20 27   3 10 17 24 31   7 14 21 28 

WO   7 14 21 28   4 11 18 25   1 8 15 22  
DO  1 8 15 22 29   5 12 19 26   2 9 16 23  
VR  2 9 16 23 30   6 13 20 27   3 10 17 24  
ZA  3 10 17 24 31   7 14 21 28   4 11 18 25  
ZO  4 11 18 25   1 8 15 22 29   5 12 19 26  

                    

                    

   MAART 2017   APRIL 2017   MEI 2017 

MA   6 13 20 27   3 10 17 24   1 8 15 22 29 

DI   7 14 21 28   4 11 18 25   2 9 16 23 30 

WO  1 8 15 22 29   5 12 19 26   3 10 17 24 31 

DO  2 9 16 23 30   6 13 20 27   4 11 18 25  
VR  3 10 17 24 31   7 14 21 28   5 12 19 26  
ZA  4 11 18 25   1 8 15 22 29   6 13 20 27  
ZO  5 12 19 26   2 9 16 23 30   7 14 21 28  
 
 
 
 

 

INHOUD: 
Voor informatie over de samenstelling van dit blad kunt u contact opnemen met 
Marion Das (jeugd@nemelaer.nl). 
Aanvullingen, correcties en suggesties zijn altijd welkom. 
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