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Deze handleiding is gemaakt als leidraad voor de leiders en trainers van alle senioren
teams van V.V. Almkerk om een en ander goed te laten verlopen rondom de
wedstrijden en trainingen.
Jongens en meisjes jeugd wordt beschreven in het jeugdbeleidsplan, terug te vinden
op onze website.

Spelmaterialen en tenues
Bij de VV Almkerk hebben vrijwel alle teams een gesponsord tenue. De hoogste
elftallen hebben tenues van een sponsor, verzorgd door de sponsorcommissie. Bij de
lagere senioren, de dames en de jeugd is er vaak iemand uit het betreffende team die
zijn bedrijf genegen vindt om een tenue te sponsoren. Dit moet dan toch via de
sponsorcommissie plaatsvinden. Dit om een eenheid in tenues te houden van VV
Almkerk.
Het is niet de bedoeling dat iedereen zelf gaat shoppen. Als je een sponsor zo ver
krijgt dat deze een tenue wil sponsoren, neem dan contact op met Bert Keller
(materialen) of met iemand van de sponsorcommissie. Deze begeleiden e.e.a.
Om te zorgen dat een tenue compleet blijft wordt er per team iemand opgezocht die
de tenues wast. Dit kan iemand uit of buiten het team zijn die dit doet tegen betaling
(onderling een afgesproken bedrag uitleggen). Dit kan ook door de team leden op
tourbeurt gebeuren. (zonder betaling). Het is niet toegestaan dat iedereen zijn eigen
tenue wast, of men moet spelen met eigen tenues (geen sponsor). Door Bert Keller
worden per team minimaal 3 wedstrijdballen met net en een waterzak met bidon
geleverd. Deze dienen door het elftal te worden beheerd. Bij zoekraken van
materialen of tenues staan hier kosten tegenover welke op het teambudget in
mindering kan worden gebracht. Bij lekkage van bal of waterzak wordt een nieuwe
uitgereikt. Zie voor het benodigde onderhoud van alle materialen de bijlage van Bert
Keller : “ Onderhoud materialen”.

Kleedlokalen
Kleedlokaal indeling op zaterdag aanhouden zoals is aangegeven. Soms zit je met
meerdere teams in 1 lokaal terwijl het lokaal ernaast leeg staat. Het is niet de
bedoeling dat je daar ingaat, daar staat een ander team wat iets later begint op
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ingedeeld. We zitten tegenwoordig gelukkig ruimer in de kleedlokalen, het is een heel
gepuzzel om het in te delen, dus houd de indeling aan. Alleen in overleg met het
dienstdoende bestuurslid kan hiervan afgeweken worden.
Als je niet alleen in een kleedlokaal zit ga dan met je team aan 1 zijde van het
kleedlokaal zitten. Dan staat dit aangegeven op het TV scherm in de kantine met een
toevoeging L of R, (Linkse of Rechtse kant bij binnenkomst in het kleedlokaal. Haal
na het gebruik van het kleedlokaal even de trekker over de vloer. Wel zo prettig voor
degenen die nog na jullie team komen.

Thee in de rust (of op verzoek limonade)
Het is de bedoeling dat de leider (of aanvoerder) van het thuisspelende team in de rust
thee of limonade ophaalt in de keuken van de kantine en een pot thee met bekers of
een blad met limonade bekers bij zowel het eigen team als ook bij de tegenstander
brengt.

Kleedlokalen scheidsrechters
We zijn als VV Almkerk in het bezit van 3 stuks scheidsrechters kleedlokalen. Daar
we op zaterdag veelal ook KNVB scheidsrechters op bezoek hebben zijn op zaterdag
deze kleedlokalen alleen beschikbaar voor de scheidrechters.
De trainers/leiders worden geacht bij het eigen team in het kleedlokaal plaats te
nemen.
Op de doordeweekse trainingsavonden wordt hier een uitzondering op gemaakt.
Ook het gebruik van de materialen kasten die in de scheidsrechters lokalen zijn
gemaakt dienen niet gebruikt te worden als de kleedlokalen nog in gebruik zijn.
Het is zeer hinderlijk als een (KNVB) scheidsrechter zich aan het omkleden is en er
komt dan van het ene, dan van het andere elftal iemand tassen, inloopshirts ,trainings
pakken brengen, rekken met bidons neerzetten enz., in dergelijke gevallen wachten tot
het kleedlokaal niet meer in gebruik is. en dan kan e.e.a. in de kasten worden gezet. Is
het kleedlokaal niet bezet dan is het uiteraard geen probleem.
Als uitzondering kan gebruik gemaakt worden van het scheidsrechters kleedlokaal als
er een jeugdteam jongens speelt waar enkele meisjes in spelen. In een dergelijk geval
kan in de bestuurskamer de sleutel van een scheidsrechters kleedlokaal worden
opgehaald en kunnen de meisjes zich hierin omkleden en douchen. Er kan ook
gekeken worden of er in de andere kleedkamers meisjes teams zitten waar dan door
deze meisjes kan worden omgekleed en/of worden gedoucht.

Scheidsrechters
In de competitie worden de wedstrijden van de teams spelend in de A categorie (dit
seizoen het 1ste en het 2de ), geleid door een KNVB scheidsrechter. De wedstrijden
van de lagere elftallen worden thuis altijd geleid door een gediplomeerde
clubscheidsrechter.
Bij uitwedstrijden kan het nogal eens voorkomen dat je het niet altijd eens bent met de
beslising van de scheidsrechter. Dit kan soms uitpakken in het nadeel van de
bezoekende club, Almkerk dus.
Dit wekt weerzin op, een reactie mag, maar accepteer als het even kan de fout van de
clubleider, ook al heb je gelijk, bedenk dat je als voetballer ook fouten maakt, en
zonder (club)scheidsrechter kan er nu eenmaal niet gespeeld worden. Je krijgt anders
zo’n clubleider alleen maar verder tegen en het kan uiteindelijk resulteren in een
staking, wat tevens een forse boete oplevert.
We willen ons als VV Almkerk presenteren als een nette vereniging.
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Tel even tot 10 voor je reageert!
Het is wenselijk dat er uit elk seniorenteam zich minimaal 2 mensen beschikbaar
stellen om een clubleiders cursus te gaan volgen om thuis af en toe te fluiten. Veelal
komt het nu op dezelfde personen aan.

Invulling elftallen senioren - heren
We zijn ingeschreven met 5 seniorenteams wat qua aantallen spelers op papier geen
probleem hoeft te zijn (gemiddeld 20 of meer per team).
De praktijk wil helaas wel eens anders uitpakken.
De selecties van het 1ste en 2de worden donderdags bepaald door de desbetreffende
trainers. De A en B selectie bestaat uit ca. 38 spelers. Als iedereen fit is en er zijn
geen schorsingen dan zouden er theoretisch zo’n 4 a 5 spelers door kunnen schuiven
naar het 3de. In de praktijk zal dit weinig of niet voorkomen.
Het is zaak dat de elftallen donderdag ’s avonds qua manbezetting ingevuld worden,
zodat niet op vrijdagavond en zaterdag morgen Jan en alleman nog afgebeld moeten
worden voor spelers.
Om alles op tijd ingevuld te krijgen is het zaak dat de trainer of leider van het 2de om
half tien zijn lijst met spelers bekend heeft. Zijn er wel of geen spelers over of heeft
het 2de er mogelijk nodig van het 3de , welke situatie dan ook, de leider/ aanvoerder
heeft om 21.30 uur aangegeven of er wel/geen spelers nodig of over zijn. Zijn er over
dan zullen deze in 1 van de lagere teams ingedeeld worden, bij voorkeur het 3e.
Ook de leiders van het 3de t/m. het 5de zijn om 21.30 uur aanwezig.
Is er een elftal met spelers te weinig dan moeten we dat vanuit de andere elftallen
aanvullen. Laten we elkaar zoveel mogelijk helpen in deze, zowel van de B cat. naar
de A cat. en omgekeerd.
Dus ook al heb je er zelf genoeg, dan komt de leider/aanvoerder toch met zijn lijst
spelers naar de bestuurskamer. Als de leider/aanvoerder zelf niet aanwezig is, dan
zorgt die voor een vervanger, welke met de spelers lijst aanwezig is.
Er zal aan ieder team een speeldagenkalender (zie bijlage) ter beschikking worden
gesteld waarop eenieder kan zien wanneer zijn of haar team vrij heeft houdt hier
zoveel als mogelijk rekening mee bij het plannen van uw overige activiteiten. Op
jeugdspelers mag geen beroep worden gedaan als er andere senioren beschikbaar zijn,
met uitzondering van de selectie, en alleen in overleg met de trainer/coach van het
desbetreffende team.

Invulling elftallen senioren – vrouwen
Betreffende de vrouwenteams zijn we dit jaar gestart met 2 vrouwen seniorenteams en
een aantal meisjes teams waarvan enkelen in combinatie met Altena. Wanneer hier
voor een team een tekort aan speelsters blijkt zal er onderling overleg plaatsvinden
met de VR1, VR2 en MO17-1. Kan dit absoluut niet worden ingevuld dan a.u.b. zo
vroeg mogelijk in de week contact opnemen met de wedstrijdsecretaris. Er zal dan
getracht worden een team te verzetten naar een andere datum.

Indeling trainingsvelden
Als de winter nadert betekend dat, dat de avonden weer drastisch korter worden. Het
is dan ook na half september niet meer mogelijk om zonder licht te trainen. Evenals
vorige seizoenen is er een trainingsschema (zie Bijlage 1) waarin zoveel mogelijk
rekening is gehouden met uw wensen. Hierop staan ook de kleedlokalen indeling
betreffende de trainingsavonden. Om iedereen echter toch optimaal te kunnen laten
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trainen zal wel in enkele gevallen gevraagd worden de trainingstijden qua aanvang en
eindigen ietwat aan te passen. We hopen op ieders medewerking. Niet elk team zal op
A -veld ingevuld kunnen worden.
Er is wel gekeken dat iedereen waar mogelijk 1 maal op het A veld en 1 x op het B
veld traint. Het 1e en 2e traint uitsluitend op het A veld. Daar de lagere elftallen
uitsluitend op de donderdagavond trainen en ook omstreeks half 8 kunnen die alleen
op het B veld. Als er een doordeweekse wedstrijd is komt er een aangepaste veld en
kleedkamer indeling op te hangen voor die betreffende avond. Wedstrijden worden in
de regel op het A veld gespeeld, trainingen wijken dan uit naar het B-veld.
(als voorbeeld Bijlage 2). In de regel worden jeugd en vrouwenwedstrijden door de
week op maandag en woensdag gespeeld. Op dinsdag zoveel mogelijk senioren
wedstrijden inplannen. De donderdag zoveel mogelijk ontzien, dat is een erg drukke
trainingsavond. Als de avonden weer langer zijn (tot half sept en na eind april) kan er
op het C en D veld gevoetbald of getraind worden, dit altijd op aanwijzing van de
wedstrijdsecretaris in overleg met de terrein mensen.
Wedstrijden pupillen dienen zoveel mogelijk voor 20.00 uur gespeeld te zijn en
junioren/senioren wedstrijden dienen zoveel mogelijk om 20.00 uur pas aan te
vangen. Dit geldt zowel voor heren als ook voor de dames. Zodoende kunnen de
trainingen voor of na de wedstrijd op het A veld zoveel mogelijk doorgang vinden.
Als het 1e of 2e op zaterdag een tegenstander hebben die op gras speelt kan het zijn dat
de selectie van het 1e of 2e ook de donderdag ervoor op gras wil trainen. Er zal dan in
overleg met de teams die normaal op de donderdag op het B veld zijn ingedeeld
geruild worden van trainingsveld. In dat geval traint het betreffende lager elftal op het
A veld.
Aanwijzingen dienen altijd opgevolgd te worden.

Wedstrijdformulieren
De wedstrijdformulieren zijn tegenwoordig digitaal. Met ingang van seizoen 20172018 worden deze afgehandeld met de smartphone. Bij elk team moet minimaal 1
maar bij voorkeur meerdere personen zijn die de wedstrijdzaken app hebben
gedownload. Gebruik hiervoor de volgende link :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dexels.sportlinked.knvb&hl=nl
Je moet je vervolgens door de secretaris laten registreren als Teammanager. Zorg aan
het begin van het seizoen dat je je “bondsteam” invult. Als je team uit 20 spelers of
speelsters bestaat kun je die alle 20 opvoeren. Alleen op de wedstrijddag moet je het
aantal terugbrengen naar 16. Een van de spelers moet je opgeven als aanvoerder.
(komt er een C-tje bij te staan (Captain) Je moet ook de assistent scheidsrechter in
vullen. De rest zoals scheidsrechter, wedstrijdcoördinator staat al ingevuld. Zie ook
de bijgevoegde handleiding : “Wedstrijdzaken app Handleiding teamleden”.
Als je de spelersopgave hebt terug gebracht naar 16 moet je deze verzenden naar de
official (scheidsrechter). Die zal door de spelers opgave gaan en deze goedkeuren. Let
op dat alle spelers/speelsters een goede foto hebben geplaatst. Anders kan de
scheidsrechter om een geldige ID vragen. Kan die niet getoond worden dan mag men
niet deelnemen aan de wedstrijd. Op dat moment kun je geen wijzigingen meer
aanbrengen. Mocht dat toch nog noodzakelijk zijn dan kan dat de scheidsrechter nog
doen maar ook het dienstdoende bestuurslid. Alle bestuursleden die dienst hebben
staan als wedstrijd coördinator ingevuld en hebben in de wedstrijd app ook allemaal
de functie als wedstrijdsecretaris en die hebben de bevoegdheden om wijzigingen aan
te brengen. Die kunnen ook de wedstrijd vastleggen (uitslag en aantal tijdstraffen
invullen) als de scheidsrechter (clubleider) niet over de wedstrijd app beschikt.
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Straf formulieren.
Ook de straf formulieren gaan digitaal. In de A-categorie worden deze door de KNVB
scheidsrechter afgehandeld. In de B categorie door de clubscheidsrechter. Als in de B
categorie een gele kaart wordt gegeven dan betekend dat de betreffende speler een
tijdstraf krijgt van 10 minuten. Volgt er een 2e gele kaart dan zal hierop volgend de
speler de wedstrijd voorgoed moeten verlaten. Dat geldt dus nog steeds, 2 maal geel is
rood. Bij een eenmalige wegzending van 10 minuten heeft dit geen gevolgen voor de
betreffende speler. De clubscheidsrechter registreert wel het aantal opgelegde
tijdstraffen van beide teams. Hierbij wordt geen naam genoemd. Een rode kaart moet
ook op de app worden aangegeven. Zie voor het invullen door de clubscheidsrechter
de bijgevoegde bijlage : “Wedstrijdzaken app Handleiding officials” Bij handeling
9 kun je zien waar je de rode kaarten in moet vullen.

Hoe om te gaan met onweer.
Af en toe wordt je in het leven door iets of iemand hard op bepaalde feiten gedrukt.
Het komt helaas geregeld voor dat spelers tijdens een wedstrijd of training getroffen
worden door de bliksem en soms helaas met dodelijke afloop. Gelukkig hebben we
dat in Almkerk nog niet meegemaakt maar we moeten hier wel alert op zijn.
Middels dit schrijven willen wij ons dan ook tot jullie richten, om jullie handvatten te
geven om hoe om te gaan met naderend onweer!
Ook wij weten dat je niet alles kunt voorkomen, maar wel dat wij alles in het werk
moeten stellen om het risico zo veel mogelijk te beperken.
Je moet er toch niet aandenken dat zoiets bij ons op ons mooie Sportpark zou
gebeuren!!
Wij, met z’n allen dragen, een verantwoordelijkheid voor datgene wat zich op ons
sportpark afspeelt, dus :
1. De KNVB richtlijn geeft aan dat indien de tijd tussen lichtflits en klap minder dan
10 seconden is, een ieder het speel- / trainingsveld zo snel mogelijk dient te verlaten.
Blijf niet buiten, ga zo snel mogelijk het kleedlokaal in.
Niet denken het zal wel meevallen, nee het veld verlaten !
2. Eveneens een KNVB richtlijn is dat een wedstrijd definitief gestaakt wordt als na
30 minuten na het naar binnen gaan verder voetballen onmogelijk is .
Wij vanuit het bestuur willen hier graag betreffende trainingen en (jeugd)wedstrijden
die door eigen (jeugd)leden geleid worden de volgende extra aanvulling aan geven :
3. Hou de lucht in de gaten bij dreigend slecht weer!
4. Bij naderend onweer, gerommel en donder en zwarte wolken, het (trainings-)veld
onmiddellijk verlaten (het is nog wel eventjes lopen ….) en ga naar binnen.
5. Laat de spelers ook niet vertrekken naar huis, terwijl het nog onweert of het onweer
nog nabij is.
6. Overleg met medetrainers / -leiders of het verantwoord is / lijkt om trainingen wel
of niet te hervatten! Doe allemaal hetzelfde.
Wat wij niet beogen is hier paniek te zaaien, maar een ieder nogmaals te wijzen op
zijn / haar verantwoordelijkheid!
Bovenstaande zijn vuistregels, gebruik ze in combinatie met gezond verstand.
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Alcohol tijdens en na de wedstrijden
Met ingang van seizoen 2008-2009 zijn de regels betreffende het nuttigen van alcohol
buiten het clubgebouw tijdens wedstrijden aanmerkelijk verscherpt. Vorige seizoenen
zijn verschillende verenigingen hier al mee geconfronteerd, sommigen zelfs al fors
beboet en kan zelf tot puntverlies leiden. De nieuwe regels zijn duidelijk : Tijdens
wedstrijden mogen er buiten de kantine uitsluitend alcoholische dranken genuttigd
worden op het afgeschermde terras en in plastic bekers. Dit betekent dat totdat, het
laatste fluitsignaal van de scheidsrechter van de laatste thuiswedstrijd heeft
geklonken, er geen bier meer verkocht wordt in flessen en er geen bier meer getapt
wordt in glas, ook niet wanneer dit binnen wordt genuttigd. Men loopt hier ongemerkt
toch mee naar buiten. Dit betekent dat een team wat vroeger in de middag speelt na de
wedstrijd geen krat bier meer kan kopen om dat gezamenlijk te nuttigen. Ook dit zal
in plastic bekers moeten. Hier zal wel een speciaal dienblad met gaten voor gemaakt
worden zodat men toch bij mooi weer na de wedstrijd een biertje kan nuttigen op het
terras, en dus ook niet meer voor het tassen rek. Het na de wedstrijd nuttigen van een
krat bier in het kleedlokaal is beperkt toegestaan, mits dit geen zelf meegebrachte
kratten of blikken bier zijn. Zie bij “Gebruik kleedlokalen na de wedstrijd en bij
trainingen”.

Reductie aankoop krat bier na de training/wedstrijd.
Er geldt een regel dat elke team wanneer een speler / speelster die jarig is of geweest
is en wil trakteren, vanaf 18 jaar, een krat
bier kan kopen tegen een gereduceerde prijs.
Zijn er geen jarigen dan krijgt elk team toch
deze gelegenheid. Dit kan per team maar 1x
per week. Dus niet en een elftal krat en een
verjaardagskrat. Het betreft dus 1 reductie
krat per zaterdag. Heeft men vroeg in de
middag gespeeld en er zijn thuis nog
wedstrijden bezig dan kan i.p.v. een krat
bier een blad met 24 plastic bekers bier en /
of fris gekocht worden met reductie. Hier
komt per team elftalbon van (zie afbeelding
hiernaast). Deze worden donderdags
afgegeven aan Helma en kunnen op zaterdag
opgevraagd worden. Tevens wordt bij een thuiswedstrijd een bon afgegeven voor de
tegenstander. Ook deze door de leider van het thuisteam ophalen bij Helma en zorgen
dat de tegenpartij deze tijdig aangereikt krijgt. Bij uitwedstrijden is er bij terugkomst
ook een bon. Daar geldt wel dat men met een meerderheid van het elftal de kantine
bezoekt, deze wordt niet uitgegeven als je slachts met 2 of 3 man aanwezig bent na de
wedstrijd. Uiteraard betreffende alcoholische dranken alleen teams waarvan de
spelers / speelsters boven de 18 jaar zijn.

Gebruik kleedlokalen na de wedstrijd en bij trainingen
Het mag duidelijk zijn dat een kleedlokaal in eerste instantie de functie heeft voor het
omkleden en douchen. Voor het nuttigen van consumpties hebben we een kantine.
Roken is in de kleedlokalen niet toegestaan. Dat zal buiten moeten gebeuren of bij
slecht weer kan dit in de koffieruimte van de terreinploeg. Er is zoals hierboven ook
staat een reductie voor elk team om na de wedstrijd tegen een gereduceerde prijs een
krat bier en/of fris te halen in de kantine. Deze ene krat wordt gedoogd om in het
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kleedlokaal na de wedstrijd te nuttigen. Hiervoor kan een bon verkregen worden bij
de kantine beheerster. Ook bij een uitwedstrijd kan na de wedstrijd een krat tegen een
gereduceerde prijs worden gehaald mits deze in de kantine of bij mooi weer op het
terras genuttigd wordt. Het is niet de bedoeling dat er langer dan 1 uur na de wedstrijd
in het kleedlokaal vertoefd wordt. Na 1 uur wordt geacht e.e.a. in de kantine of het
terras voort te zetten. Indien gewenst kan een vaste tafel per team geregeld worden.
Muziek in de kleedlokalen : Ook dit alleen na de laatste wedstrijd gedurende 1 uur na
de wedstrijd. Daarna zal er de mogelijkheid zijn op het terras eigen muziek te draaien
zolang deze de muziek in de kantine niet overstemt. Zijn er meerdere teams met eigen
muziek dan onderling overleggen dat er niet meer dan uit 1 apparaat muziek komt.
Ook overleg met Helma, als die zelf al muziek aan heeft op het terras. Rekening
houden met oudere gasten, jaag deze niet weg, houd het tot minimaal 18.00 rustig
zodat er ook met elkaar normaal gesproken kan worden. In overleg met Helma kan er
ook met de installatie van de VV Almkerk muziek gedraaid worden,
wederomrekening houdend met aanwezigen. Neem lege flessen, kratten, theepotten en
limonade jerycans mee uit het kleedlokaal en lever deze achter de bar in.
Op de donderdagse trainingsavond mag 1 krat bier in het kleedlokaal genuttigd
worden, er wordt geacht dat iedereen om 22.00 uur de kleedlokalen verlaten heeft en
indien gewenst nog een biertje drinkt in de kantine.

Hoekvlaggen veld C en D
Wanneer een team op veld D of veld C speelt, kijk dan of er hoekvlaggen staan. Als
de jeugd daar al gespeeld heeft blijven die meestal staan. Als ze er nog niet staan
zorgt het thuis team dat de vlaggen uit het ballenhok meegenomen en geplaatst
worden. Als een team de laatste wedstrijd van de middag speelt (meestal aanvang
14.30 uur) dan dienen de hoekvlaggen na afloop van de wedstrijd weer mee terug
genomen te worden en terug worden gezet in het ballenhok. Ook eventueel de netten
van de doelen omhoog hangen. Hier zitten kettinkjes voor aan de doelen. Wel zo
prettig bij het maaien van het gras.

Afgelastingen
Afgelastingen zullen in 95% van de gavallen worden veroorzaakt door het weer. Als
het op vrijdag al blijkt dat de velden op de meeste complexen door het weer in slechte
conditie zijn bij hevige regenval, sneeuw of vorst, dan zal de KNVB deze vaak al op
vrijdag aflasten. Het kan ook zo zijn dat er alleen een bepaald district uitgaat. In dat
geval heeft het alleen betrekking op
Almkerk als district Zuid 1 is
afgelast. En dan kan er nog verschil
zijn of alleen de categorie B of zowel
categorie A en B zijn afgelast. Ons 1e
en 2e spelen in categorie A, alle
andere teams spelen in categorie B.
Let op ! Bekerwedstrijden vallen
altijd onder categorie A.
Afgelastingen die vooraf al door de
KNVB worden gedaan zijn vrijdag
(soms pas einde van de middag) te
zien op teletekst pagina 603. Zie
voorbeeld op Bijlage : “Teletekst
603”. Het is uiteraard ook mogelijk
dat onze vereniging wedstrijden
aflast. Bij twijfelachtige
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omstandigheden zal rond 8 uur ‘s-morgens onze consul de velden keuren. Wedstrijden
geplant op het A veld (kunstgras) zullen eerder doorgang kunnen vinden dan die op de
grasvelden zijn geplant. Afgelastingen worden dan direct vermeld op onze website.
Kijk bij “ Wedstrijdinfo” en dan kijken zowel bij Programma als ook bij
Afgelastingen
Is er twijfel dan kan er een herkeuring plaatsvinden, dit staat dan vermeld op de
website.
Bij twijfel even bellen met het dienstdoend bestuurslid (0183-401802).
Als de KNVB wedstrijden heeft afgelast en het veld staat het toe dan mag er toch
vriendschappelijk gevoetbald worden. Heeft de consul een veld afgekeurd dan mag
hier ook niet vriendschappelijk op gevoetbald of getraind worden.

Vriendschappelijke wedstrijden
Is er behoefte aan het spelen van een vriendschappelijke wedstrijd dan kan een
verzoek worden ingediend bij het wedstrijdsecretariaat. Voor de senioren is dat Arie
Verwoerdt en bij de junioren en pupillen gaat dit via Arjan Kant. Men mag uiteraard
ook zelf een tegenstander aandragen. In dat geval wel in overleg met de betreffende
wedstrijdsecretaris, zodat we overzicht houden in de beschikbaarheid van velden en
kleedlokalen. Doordeweekse wedstrijden het liefst op avonden zoals aangegeven
onder : “Indeling trainingsvelden”.

Seniorencommissie
Nog tijdens dit lopende seizoen zijn we bezig een seniorencommissie op te richten.
Hier is al een bespreking met de teams over geweest en later nogmaals met de leiders
en enkele gegadigden die gevraagd waren hierin plaats te nemen. Bij voorkeur willen
we van elk seniorenteam vanaf het 2e en lager minimaal 1 vertegenwoordiger in deze
commissie hebben. Dit hoeft niet perse de leider te zijn, die heeft al een taak binnen
de vereniging, bij voorkeur spelers uit elk team. Als vertegenwoordiger van het
bestuur zal Arie Verwoerdt in de commissie plaats nemen. De commissie is bedoeld
om de afstand met het nieuwe kern bestuur zo kort mogelijk te houden. Er zal
minimaal 4 maal per jaar bij elkaar gezeten worden. Data zullen van tevoren
vastgelegd worden. Als blijkt dat het noodzakelijk is om eerder dan de geplande
datum samen te zitten dan zal men eerder bijeengeroepen worden. Er zal
gerapporteerd worden naar het kernbestuur voetbalzaken
Uitgangspunten zijn :
-Wat kan het bestuur doen voor de lagere elftallen.
-Het gevoel hebben dat we in een en dezelfde vereniging voetballen en niet als elftal
een apart clubje vormen binnen die vereniging.
-Omgangsvormen passend binnen de kernwaarden en verenigingsregelgeving. (deze
eventueel in de commissie aan te passen) en niet in strijd met de wettelijke
regelgeving.
-Kernwaarden, saamhorigheid, respect, plezier, prestatie, verenigingswerk
(maatschappelijk en sportief).
Werkwijze : Inventarisatie, punten van de elftallen via de commissie - punten bestuur.
-Weging van de punten, wat pakken we het eerste aan.
-Uitgangspunten voor aangepaste regelgeving.
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Vrij vragen of verzetten van wedstrijden
Voorheen kon men voor wedstrijden in de B categorie vrij vragen, z.g. een baaldag
opnemen tot 1 maart. Met ingang van dit seizoen is dat niet meer mogelijk. Vrij
vragen gaat dus in principe niet meer. We kunnen wel zelf minimaal een week van
tevoren voor de thuiswedstrijden de aanvangstijd aanpassen. Het eventueel verzetten
van wedstrijden om wat voor reden ook moet altijd in overleg met de tegenstander.
Dat gaat tegenwoordig met een wijzigingsverzoek in sportlink. Dus tijdig aanvragen
andere aanvangstijd of andere datum via de wedstrijdsecretaris. Beide verenigingen
moeten dit verzoek accorderen en meestal wordt dit door de KNVB dan ook
goedgekeurd.

Publicaties in regiokranten bij kampioenschappen e.d.
1. Ons team is kampioen geworden en wij willen onze elftalfoto in de krant!! Hoe
kan dit geregeld worden??
2. Wij hebben een nieuwe sponsor van nieuwe tenues.
Dit kan via Hannie Vink. Zij is bestuurslid PR bij VV Almkerk.
Hiervoor een elftalfoto (van het kampioensteam of nieuwe tenues) mailen naar:
vriesvink@gmail.com (vraag aan alle spelers of ze mbt de privacywet problemen
hebben om in het clubblad, site of krant met naam en foto vermeld willen
worden).
Hierbij vermelden:
*Welk team het betreft.
*Op welke datum en tegen welke tegenstander de kampioenswedstrijd plaatsvond.
*Of bij nieuwe tenues wie de sponsor is.
3. Wij hebben iemand met een ernstige blessure of langdurige ziekte in ons team.
We zouden graag zien dat hier nadat we van het elftal zelf iets bezorgd hebben
(bloemetje of vleesschaaltje), ook iets vanuit het bestuur wordt gedaan.
Ook hiervoor graag contact opnemen met Hannie Vink. Dit kan ook via e-mail of via
een speciaal blauw formulier in te vullen die in de bestuurskamer aan het prikbord
hangen. Dit na invullen aan Hannie geven of als ze niet aanwezig is in haar postbakje
deponeren. (vraag eventueel aan dienstdoend bestuurslid waar dit staat).
Voor eventuele vragen is Hannie te bereiken op: 0183-405775 of 06-22376474.
We hopen op ieders medewerking
Namens het bestuur VV Almkerk,
Arie Verwoerdt
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Onderhoud Materialen
-

Voor je de bal op pompt eerst 1 druppeltje olie in/op het ventiel doen .
Zet de Compressor aan en zet de druk van de pomp op de juiste bar wat er in de bal moet. Haal de slang eerst
omhoog dan kun je de slang er uithalen.
Het aantal bars wat in de bal moet staat op het papier dat aan de rechter kant van de balpomp hangt.
Na dat je de ballen hebt op gepompt de compressor uit zetten.
De trainer, leider of materialenman (1e) pompt de ballen op.
Elk elftal heeft zijn eigen trainingsballen en telt het aantal ballen wat hij meeneemt en zorgt er voor dat het
zelfde aantal ballen weer in zijn ballenkast terug komt.
Als het 0 graden is neem je een ballenmand mee zodat de ballen van de grond leggen en niet bevriezen. Dit is
het behoudt van je ballen. Met partij spel leg je de ballen die je niet gebruikt in de ballenmand.
Draai je kast altijd op slot.
Als je het ballenhok uitgaat doe dan het licht uit en de deur dicht.
Ook elke trainer (elf- 7 tal) heeft zijn eigen hoedjes, gebruik je eigen hoedjes. Op de lijst die je aan het begin
van het jaar krijgt staat hoeveel hoedjes je van welke kleur hebt gekregen.
Neem na de training je eigen hoedjes mee en zet die in je eigen ballen kast. Dus niet van een ander elftal dat
naast je aan het trainen is.
Ook heeft ieder elf – 7 tal zijn eigen hesjes . Elk elf – 7 tal kan zien hoeveel hesjes en van welke kleuren hij
heeft gehad .
Was deze hesjes regelmatig uit en als ze nat zijn kun je ze op hangen in het ballen hok of een kleed kamer dan
kun je ze de volgende dag weer in je kast leggen.
Laat je hesjes en je hoedjes niet op of in het ballen hok staan leg alles gelijk in je kast.
De pionnen die op de plank staan zijn te gebruiken door alle elf / 7 tallen Deze heb je niet in je kast liggen.
De pionnen niet met meer dan 6 op elkaar zetten in verband met in scheuren zie voorbeeld aan muur.
Zet na de trainingen de doelen op de daar voor bestemde plaats onder het score bord, dat is er speciaal voor
aan gelegd. En tevens na de wedstrijden (als er geen wedstrijd meer achteraan komt).
Draag de doelen door de opening van de omrastering naar de plaats die daar voor gemaakt is.
Als er een bal in de sloot of in de singel [ groen strook om het veld ] terecht komt ga hem dan gelijk halen.
Dit geld voor de training en voor de wedstrijd.
Willen de elftallen die het laatst op het C en D veld hun wedstrijd gespeeld hebben de hoekvlaggen meenemen
naar het ballen hok.
Willen de scheidsrechters de grensrechtervlaggen weer boven in de bus doen na de wedstrijd.
De reserve shirts liggen in de witte kast boven in de kopieer ruimte. Indien nodig, vraag deze aan degene die
bestuursdienst heeft. De sleutel deze hangt aan het bord boven het koffie apparaat. Zet je naam, elftal en
datum op de lijst en welke shirts je meeneemt. Deze lijst hangt aan de deur van de witte kast.
Breng de shirts gewassen en opgevouwen de zaterdag er na of liefst nog eerder weer terug en zet de datum van
inlevering weer op de lijst. Zet de shirts terug in de kast dus niet op tafel.
Willen de elf /7 tallen na de wedstrijd hun presentatiepakken en ballen met waterzak, bidons en jassen gelijk
in hun kast opbergen voor dat ze de kantine in duiken.
Zorg dat je kleding kast er fatsoenlijk uit ziet. Gooi er niet alles los in. Dus de presentatie pakken ophangen en
op tijd uit wassen .
Als je een bal vindt van een ander elf/7 tal geef dan de bal terug aan de trainer van dat elf/7 tal waar de bal
thuis hoort.
Controleer na de wedstrijd of je alle tenues compleet hebt en de ballen met bidons compleet zijn.
Zorg dat de bidons leeg zijn voor dat je ze in de kast zet.
Alle kleding binnenste buiten wassen (behalve de kousen) en altijd op 30 graden en nooit in de droger.
Als er een rits inzit de ritsen dicht doen.

-

Bij de tassen altijd het bodem vak voldoen daarna het bovenste vak anders scheurt de tussenbodem van de tas.
Ook altijd de ritsen van de tassen dicht, dan kunnen de tandjes van de rits niet stuk gaan of breken.
Elk elftal leider/trainer heeft aan het begin van het seizoen een lijst gekregen wat hij in bruikleen heeft. Zorg
dat dit aan het eind van het seizoen weer in je kledingkast/ ballenkast / tas ligt.
Willen de Trainers en Leiders en Spelers hier aan denken en proberen het te realiseren voor het behoud van de
spelmaterialen en kleding.
Het is misschien een hele was lijst maar het is bij elkaar een kwartiertje werk
Gr Bert
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BIJLAGE 2

Dinsdag 30 jan. 2018
Voetballen : Veld A
20.00 uur Almkerk JGD<23
Kld.k. 11
Nivo Sparta JGD<23
Kld.k. 10
Op het A- veld trainen tot 19.30 uur !

Trainen :
20.00 uur
18.15 uur
18.00 uur
18.15 uur
18.15 uur
18.15 uur
18.15 uur
18.00 uur
18.00 uur

Almkerk 1/2
Almkerk MO15-1
Almkerk JO9-1
Almkerk JO9-2
Almkerk JO19-1
Almkerk JO17-1
Almkerk JO17-2
Almkerk JO7-1
Almkerk JO7-2

Kld.k. 1 - 2
Kld.k. 4
Kld.k. 6
Kld.k. 5
Kld.k. 8
Kld.k. 7
Kld.k. 6
Kld.k. 5
Kld.k. 5

Veld B2
Veld A1
Veld A1
Veld A2
Veld A2
Veld B2
Veld B1
Veld A2
Veld A1

Wedstrijdzaken app
Handleiding teamleden
Deze handleiding is voor teamleden (spelers
en stafleden) die het wedstrijdformulier
gaan invullen met de Wedstrijdzaken app.
Elk teamlid heeft de mogelijkheid om voor de
wedstrijd de Spelersopgaaf in te dienen en om
wedstrijdofficials in te vullen. Ook wordt een
aantal bijzondere situaties beschreven waar je
als teamlid mee te maken kan krijgen.

Hoe neem ik de app
in gebruik?
1

Downloaden

2

Registreren

3

Activeren

4

Inloggen & koppelen

Meer over registreren

Waar staan mijn
wedstrijden?
5

Open je programma

6

 ies de wedstrijd
K
van jouw team

Meer informatie

BELANGRIJK
Gebruik het e-mailadres
dat bekend is bij je
vereniging.

Meer over koppelen

Wat moet ik doen
voor de wedstrijd?
7

Vul de spelersopgaaf
van jouw team in en
geef akkoord

Alle teamleden (aanvoerder, spelers, stafleden)
kunnen het wedstrijdformulier invullen en
accorderen. Het akkoord wordt altijd namens
de aanvoerder van het team geregistreerd.

Teams die nog niet akkoord zijn staan op wacht op
team. Na akkoord wijzigt de status naar wacht op
official. Na controle door de scheidsrechter staat het
team op akkoord. Je kunt daarvan bericht ontvangen.
Belangrijk
Werk mee aan de spelerspascontrole op het moment
en de plek die de scheidsrechter heeft bepaald. Dat kan
zijn op of bij het veld of in of bij de kleedkamer.

Meer informatie

Tip
Je kunt van wijzigingen in je programma en in het
wedstrijdformulier bericht ontvangen via notificaties.

Meer informatie

Wat moet ik doen als niet alle
officials zijn aangesteld?
8

Voeg één of meer officials
toe aan de wedstrijd

Belangrijk
Niet bij alle wedstrijden is een bonds‑
official aangesteld. Bij wedstrijden zonder
bondsofficial is de thuisvereniging
verantwoordelijk voor het aanstellen
van de scheidsrechter. Na het aanstellen van
de scheidsrechter heeft deze persoon de
wedstrijd in zijn persoonlijke programma.

Belangrijk
Het thuisteam is verantwoordelijk voor het
invullen van de wedstrijdcoördinator.
Zowel thuis- als uitteam zijn verantwoordelijk voor het invullen van hun eigen
assistent-scheidsrechter.

Wat kan ik met de app
doen als teammanager?
Als je de rol teammanager hebt in een team, dan
kun je voor dat team de teamgegevens bekijken
en beheren. Je kunt bepaalde kenmerken van jouw
teamleden (zoals rugnummer, indicatie niet tonen
op wedstrijdformulier en de spelerspasfoto) voor
elk teamlid registreren. De teamleden zijn in
Sportlink Club door de wedstrijdsecretaris van
jouw vereniging ingevoerd.
Meer informatie

Bijzondere situaties
1. Het aanmaken van je account is mislukt,
wat moet ik doen?
Tijdens de registratie heb je een e-mailadres ingevuld dat niet
bekend is bij de KNVB/jouw vereniging. Neem contact op met de
ledenadministratie van je vereniging om het voor jou geregistreerde
e-mailadres in Sportlink Club te wijzigen.

2. Het lukt je niet om de app te starten en
te gebruiken
Een ander teamlid van jouw team of de wedstrijdsecretaris mDWF van
de vereniging van het thuisteam kan de spelersopgaaf invoeren en
accorderen. Zorg ervoor dat meer teamleden de app in gebruik hebben
en jouw taak kunnen overnemen.

3. Je bent je telefoon vergeten of je hebt geen bereik
Een ander teamlid van jouw team of de wedstrijdsecretaris mDWF van
de vereniging van het thuisteam kan de spelersopgaaf invoeren en
accorderen.

4. De spelersopgaaf is reeds akkoord, maar je wilt
nog een speler toevoegen
Dat mag. Alleen de scheidsrechter kan de speler nog toevoegen aan
de spelersopgaaf van het team. Ook de wedstrijdsecretaris mDWF van
de thuisvereniging kan dat doen.

5. Een van jouw spelers heeft geen of een
onduidelijke foto. De scheidsrechter gaat daarmee
niet akkoord.
De speler kan zich voor deze wedstrijd met een ander officieel
document legitimeren. Laat de speler direct een foto van zichzelf

maken en stuur deze naar de ledenadministrateur van jouw
vereniging, die de nieuwe foto bij het lid kan (laten) toevoegen. Of doe
het zelf via je Mijn gegevens in de Wedstrijdzaken app.

6. Er is een fout gemaakt bij het invullen van
het formulier
Je kunt via de uitslag van de wedstrijd bezwaar aantekenen tegen /
een correctie laten doorvoeren op het ingevulde wedstrijdformulier.
Dit bezwaar/ deze correctie wordt door de afdeling Competitiezaken
van de KNVB afgehandeld. Als het formulier correct is ingevuld hoef je
na de wedstrijd niks te doen in de app. Akkoord geven is niet nodig.
Meer informatie

7. De scheidsrechter vraagt om jouw hulp bij
het invullen van het wedstrijdformulier
Je kunt jezelf of een teamlid als official (ondersteuning) registreren
op het wedstrijdformulier. Je kunt in deze rol dezelfde handelingen bij
de wedstrijd verrichten als de aangestelde official. Dit kan alleen bij
Zaalvoetbal.

8. Er is een algehele storing. Het is niet mogelijk
om het digitale wedstrijdformulier in te vullen
De wedstrijd moet gewoon doorgaan. Als het een wedstrijd in
de A-categorie is, moet je de spelersopgaaf registreren en aan
de scheidsrechter doorgeven. Als het een wedstrijd in de B-categorie
is, hoef je niets te doen.

9. Hoe voeg ik iemand toe die niet in mijn
bondsteam zit?
Op dezelfde manier als je dat nu in Sportlink Club doet. In de
spelersopgaaf kun je andere (dispensatie) spelers van je vereniging
zoeken en eenmalig toevoegen aan je spelersopgaaf.

Wie kan
mij helpen?
Heb je problemen met inloggen
of registreren?
Controleer dan eerst je mailadres. Het
adres dat je gebruikt moet hetzelfde
zijn als het adres zoals dat bij de leden
administratie van je club bekend is.

KNVB assist
Ga naar knvb.nl/mdwf

Sportlink online
Ga naar sportlink.nl/mdwf

Heb je al een account (e-mailadres)
waar je mee kan inloggen in het vernieuwde voetbal.nl (app en website)?
Dan kan je met datzelfde account al
inloggen in de Wedstrijdzaken app.
Opnieuw registreren is dan niet nodig.

Sportlink twitter
@Sportlink_NL

Wedstrijdzaken app
Handleiding officials
Deze handleiding is bedoeld om bonds- en clubscheidsrechters te helpen bij het gebruik van het digitaal
wedstrijdformulier en het controleren van de digitale
spelerspassen in de Wedstrijdzaken app. In deze
handleiding vind je alle handelingen terug die je
als scheidsrechter bij elke wedstrijd uitvoert bij het
invullen van het wedstrijdformulier. Bovendien wordt
een aantal bijzondere situaties beschreven waar je als
scheidsrechter mee te maken kan krijgen.

Hoe neem ik de app
in gebruik?
1

Downloaden

2

Registreren

3

Activeren

4

Inloggen & koppelen

Meer over registreren

BELANGRIJK
Gebruik het e-mailadres
dat bekend is bij je
vereniging en/of de KNVB.

Meer over koppelen

Waar staan mijn
wedstrijden?
5

Open je programma

6

 ies de wedstrijd
K
waarbij je als scheids
rechter bent aangesteld
Meer informatie

BELANGRIJK
Als de wedstrijd er niet staat, kan
een teamlid van het thuisteam (of
de wedstrijdsecretaris) jou als
scheidsrechter toevoegen.

TIP
Je kunt van wijzigingen in je programma en in het wedstrijdformulier
bericht ontvangen via notificaties.

Wat moet ik doen
voor de wedstrijd?
7

C
 ontroleer de spelers
opgaaf van beide teams

Teams die gecontroleerd kunnen
worden staan op controleer. Na
controle door de official staat het
team op akkoord.
Meer informatie

Twijfel of geen foto?
Indien je de identiteit niet vast kan
stellen (geen foto of onduidelijke
foto), vraag je om een alternatieve
legitimatie. Kan die (paspoort, rijbewijs,
ID-kaart of vreemdelingendocument)
worden getoond, dan keur je de speler
alsnog goed.

BELANGRIJK
Bepaal de plek en het moment waar jij de controle doet. Dat kan in of bij de kleedkamer of in of bij
het veld. Stem dit tijdig af met de aanvoerders/teammanagers, zodat zij tijdig de spelersopgaaf
hebben ingevoerd en zich op de juiste plek melden voor de controle.

Wat moet ik doen
na de wedstrijd?
8

Vul eindstand in

10

Vul wissels in

9

Vul kaarten in

11

Vastleggen

Bijzondere situaties
1. Het aanmaken van je account is mislukt,
wat moet ik doen?
Je hebt je geregistreerd met een e-mailadres dat niet bekend
is bij je vereniging en/of de KNVB. In het Officialportal (voor
bondsscheidsrechters) en/of Sportlink Club kun je het e-mailadres
inzien en/of (laten) wijzigen.

2. Je hebt geen telefoon bij je, je hebt geen bereik of
geschikte telefoon, de app op je telefoon kan niet
gebruikt worden
Het thuisspelende team is verantwoordelijk om jou te faciliteren bij
de invoer van het mobiele wedstrijdformulier. De wedstrijdsecretaris
mDWF van de vereniging of een lid van het thuisspelende team kan
je helpen door een toestel (telefoon of tablet) aan je beschikbaar te
stellen waarop je met je eigen account kunt inloggen om het mobiele
wedstrijdformulier vast te leggen.

3. Een team wil een speler alsnog mee
laten doen, terwijl de spelersopgaaf reeds
is ingevuld door het team.
Dat mag. Alleen jij kunt (als scheidsrechter) de speler toevoegen aan
de spelersopgaaf van het team. Het team kan dat niet meer zelf doen.
Ook kan de wedstrijdsecretaris van de ontvangende vereniging het
wedstrijdformulier nog aanpassen.

4. Je hebt een fout gemaakt tijdens
het invullen van het formulier
Je kunt via de uitslag van de wedstrijd bezwaar/correctie indienen
tegen het ingevulde wedstrijdformulier. Dit bezwaar/deze correctie
wordt door de afdeling Competitiezaken van de KNVB afgehandeld.
Meer informatie

5. Wanneer en waar leg ik een wedstrijd vast?
Je kunt de wedstrijd vastleggen op het moment dat jij dat wilt. Dat kan
in het bijzijn van beide teams direct na de wedstrijd, maar dat kan ook
na afloop van de wedstrijd in de kleedkamer of thuis. Het advies is wel
om het zo snel mogelijk na de wedstrijd te doen.

6. Er is een algehele storing. Het is niet mogelijk
om het mDWF in te vullen. Wat moet ik doen?
De wedstrijd moet gewoon doorgaan. Als het een wedstrijd in de
A-categorie is, moeten de spelersopgaven, kaarten en uitslag
genoteerd te worden. Als het een wedstrijd in de B-categorie is,
moeten de kaarten en de uitslag genoteerd worden. Probeer
de app iets later op de dag nog een keer. Werkt de app dan nog
steeds niet, kun je de genoteerde informatie opsturen aan
de KNVB afdeling Competitiezaken, die de informatie zal
verwerken.

KNVB assist
Ga naar knvb.nl/mdwf

Sportlink online
Ga naar sportlink.nl/mdwf

Wie kan
mij helpen?

Sportlink twitter
@Sportlink_NL

