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Welkom bij DVOL – informatiemap voor teams  
 

Beste spelers, trainers, leiders en ouders. Wat tof dat jullie je inzetten voor het spelplezier, de 
sportprestaties en de ontwikkeling van onze voetballende jeugdleden en van jullie eigen jeugdleden 
in het bijzonder!   
In deze map vind je allerlei handvaten die helpen bij de begeleiding van het team en bij het invullen 
van de verschillende teamrollen. Dit biedt de nodige houvast en structuur. Bovendien kun je de 
informatie erbij pakken wanneer je dat nodig hebt en het nog eens rustig teruglezen.   
Vul de ontbrekende gegevens (samen) in en bewaar de map goed gedurende het voetbalseizoen. Zo 
heb je altijd alle belangrijke informatie bij de hand.   
  
We wensen jullie veel voetbalplezier!  
TC jeugd  
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Een geldige VOG is nodig, DVOL vraagt hem voor je aan!  
Alle vrijwilligers die bij onze club betrokken zijn, moeten in het bezit zijn van een VOG (een verklaring 
omtrent gedrag). Om er zeker van te zijn dat iedereen binnen de club een geldige VOG heeft, zorgen 
wij voor de aanvraag en de administratie ervan. Om die VOG van de club te krijgen, vragen we de 
trainers en teamleiders om onderstaand formulier in te vullen en in te leveren bij Nasroel, secretaries 
van DVOL (secretaris@dvol.nl).  
 
Let op: je mag alleen de rol van trainer of teamleider vervullen met een geldige VOG!  
  
  
  
Gegevens voor aanvraag VOG voor de trainers en teamleiders van team: 
______________________  
  
Trainer 1  
Naam  Adres   Mail   Telefoon  
  
  

      

  
Trainer 2  
Naam  Adres   Mail   Telefoon  
  
  

      

  
  
Teamleider 1  
Naam  Adres   Mail   Telefoon  
  
  

      

  
Teamleider 2  
Naam  Adres   Mail   Telefoon  
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Wie zitten er in dit leuke team?  
Een JO8 team dat competitie speelt, bestaat uit minimaal 7 spelers en maximaal 9 spelers. Er kan een 
10de speler met het team meetrainen, maar die speelt dan nog niet mee tijdens de wedstrijden. Deze 
speler zal ook minder contributie betalen.  
  
Bij het indelen van de teams, gaan we uit van de optimale bezetting. Dus; als er aan het begin van 
een seizoen 40 kinderen zijn, dan maken we 5 teams van 8 kinderen. Als zich gedurende het seizoen 
nieuwe kinderen aanmelden, dan verdelen we deze aanmeldingen over de teams als 9de en 10de 
speler. Pas als er weer 8 kinderen zijn, vormen we een geheel nieuw team.  
  
Zo voorkomen we dat er te weinig spelers zijn en je steeds spelers moet lenen. Of dat er juist te veel 
spelers zijn en je te vaak langs de kant staat te wachten op een invalbeurt.   
  
  
Ons team    
(schrijf de namen op, dat is bijvoorbeeld ook handig voor het vullen van de  wedstrijdzaken app)  
  
    Voornaam   Achternaam  
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7  Minimaal      
8  Optimaal      
9  Maximaal     
10   Meetrainer      
11  Meetrainer       
12  Meetrainer      
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Wie zijn de trainers in dit team?  
Trainers zijn enorm belangrijk. Zij zorgen voor plezier, ontwikkeling, prestatie en teamgevoel. Hoe 
een trainer de groep begeleidt, maakt heel veel uit in hoe de spelers het spelletje ervaren. Binnen 
DVOL vinden we het daarom belangrijk dat onze trainers kennis en ervaring kunnen opbouwen en 
weten wat ze doen.   
  
Daarom bieden wij training en opleiding aan voor elk niveau, aansluitend bij de leeftijd van de 
kinderen die getraind worden. We kijken met de gehele trainersgroep naar ervaring en kwaliteit en 
proberen onze trainers op die manier over de verschillende teams te verdelen. Heb je als trainer 
interesse in (verdere) professionalisering? Neem dan contact op met de TC jeugd via 
TCjeugd@dvol.nl.  
  
  Voornaam  Achternaam  
1      
2      
3      
4      
  
Wat wordt er verwacht van de trainer/ coach   
Als trainer zorg je ervoor dat iedereen in het team lekker kan voetballen. Dat betekent dat je zowel 
bezig bent met voetbalvaardigheden, als met de groepdynamiek en de individuen in het team. 
Daarnaast breng je normen en waarden over die we bij DVOL belangrijk vinden.   

  
 Je geeft structuur aan de trainingen  

o Differentiatie en verdieping  
o Je zet de trainingsmiddelen neer en 
ruimt ze op  

 Je geeft individuele aandacht   
o Interesse tonen in kinderen  
o Complimenten voor de uitvoering van 
opdrachten  
o Namen noemen  
o Praatje met wissels maken  
o Reflectie en feedback; iemand 
uitlichten  

 Je geeft ook verantwoordelijkheid aan het 
team  

o Warming up zelf starten  
o Materialen opruimen  
o Vragen stellen (over spelwijzes & 
spelinzicht)  
o Opstelling maken  
o Aanvoerder kiezen  

 Je bouwt aan een positief team en positief 
spelende teamleden  

o Je stimuleert kinderen tijdens 
trainingen en wedstrijden hun best te 
doen  
o Elkaar positief coachen  
o Zelf teamwaarden en afspraken 
bepalen  
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Wie is (zijn) de teamleider(s) van dit team?  
Een teamleider zorgt ervoor dat ál het reilen en zeilen in een team goed verloopt. Daar heb je 
natuurlijk alle ouders bij nodig, maar de teamleider ondersteunt het proces. Hij of zij legt de 
teamafspraken vast, voor bijvoorbeeld het wassen, het rijden, het fluiten en vlaggen. De teamleider 
is ook verantwoordelijk voor de administratieve zaken binnen het team: het doorgeven van de 
wedstrijduitslagen, het regelen van reservespelers en, op tijd, een eventueel verzoek om uitstel 
aanvragen.   
  
Daarnaast is de teamleider ook de contactpersoon tussen DVOL en het team. Hij of zij zorgt voor 
betrokkenheid tussen ouders en de club. Bijvoorbeeld door de informatie over vrijwilligerstaken door 
te geven, ouders te motiveren zich aan te melden en de aanmeldingen door te geven aan de juiste 
contactpersoon binnen DVOL.    
  
Onze teamleider(s)  
  
  Voornaam  Achternaam  
1      
2      
  
  
Wat wordt er verwacht van de teamleider?  

  
 Zorg dat de wedstrijdzakencommissie weet dat je teamleider bent en dat jouw 
gegevens bekend zijn. Dat doe je door een mail te sturen naar: 
wedstrijdzakenjeugd@dvol.nl.   
 Zorg er bij elke wedstrijd voor dat de wedstrijdzakenapp is gevuld.  

o Vóór een wedstrijd > vul de wedstrijdzakenapp in en controleer de gegevens  
o Na een thuiswedstrijd > vul de uitslag op tijd in de wedstrijdapp in   

 De teamleider is verantwoordelijk voor het juiste aantal spelers en daarmee ook voor 
het doorgang vinden van de wedstrijden. Zijn er te weinig spelers?  

o Kijk dan eerst met de eigen jaarlaag of er spelers geleend kunnen worden.   
o Zo niet, meldt dit dan uiterlijk voor dinsdagmiddag 12.00 uur bij 
wedstrijdzaken (Franc Awater) via wedstrijdzakenjeugd@dvol.nl  

  
Een zeer belangrijke rol van een teamleider is om de administratie van het team en de 
teamprestaties goed bij te houden in de Voetbalzaken app van de KNVB. Niet alleen om de stand in 
de competitie up-to-date te houden, ook vanwege eventuele boetes voor de club en het betreffende 
team als zaken te laat worden doorgegeven. In de bijlage staat daarom extra informatie én een 
handleiding om je bij deze belangrijke taak te ondersteunen.   
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Wie zijn de ouders in dit team?  
Als ouders ben je betrokken bij je kind en het team waarin hij of zij speelt. En je bent daarnaast ook 
lid van de vereniging DVOL. Dat betekent dat je een bijdrage levert aan een aantal taken en dat je de 
normen en waarden van de club uitdraagt. Bij ons op de velden en zeker ook wanneer jullie op 
bezoek zijn bij een andere vereniging. Dat betekent:  
 
 

 Positief aanmoedigen langs 
het veld (hup DVOL, kom op, 
mooie acties)  
 Niet met de trainers 
bemoeien, ook niet via 
aanwijzingen langs de lijn  
 Rijden naar uitwedstrijden via 
het rijschema  
 Wassen van kleding via het 
was-schema  
 Het invullen van een 
bardienst, gastvrouw- of 
gastheerschap, scheidsrechter, 
lijnrechter of andere taken, 
zowel een aantal uur verplicht, 
als daar waar het nodig is en je 
toevallig tijd hebt.   
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Specifieke kenmerken voor deze leeftijd  
 
De O8/O9-speler: 
 
1. Wil vooral spelen 
Het is geen doel voor deze kinderen zichzelf te ontwikkelen tot voetballer. Ze vinden samen met hun 
vriendjes en vriendinnetjes voetballen heel leuk en ze leren spelenderwijs, onbewust al heel veel. 
Zelfs van het samen opruimen van de materialen kun je een spelletje maken. “Welke speler ruimt de 
meest pionnen op?” 
 
2. Wil graag de bal hebben 
Het motto is: ik en de bal. Wedstrijdjes draaien om de bal. Eenmaal aan de bal, blijkt het voor 
sommigen toch nog heel lastig om de bal bij zich te houden. Voor anderen is de bal al meer een 
middel om doelpunten te maken of om kansen te creëren. 
 
3. Is gericht op zichzelf en werkt soms al samen 
Een jonge O8/O9-speler is zijn kleutertijd nog niet helemaal ontgroeid en kan alles nog op zichzelf 
betrekken. Ik en de wereld. Dit gezonde egocentrisme is geen egoïsme. Het is een natuurlijk 
ontwikkelingsproces en gaat vanzelf voorbij. De al wat oudere, verder ontwikkelde O8/O9-speler zal 
al steeds meer het mogelijke gunstige effect gaan zien van het overspelen naar een speler die er 
beter voor staat. Van bewust samenwerken is meestal nog geen sprake. Wees je bewust van de 
verschillen tussen de kinderen en laat ze hun eigen, veelal nog individuele, spel spelen. 
 
4. Spelregels worden al duidelijker voor ze 
De kinderen weten in welke richting ze moeten voetballen, dat ze moeten scoren in het andere doel 
en moeten voorkomen dat er in hun eigen doel gescoord wordt. De belangrijke spelregels van de 
wedstrijd begrijpen ze inmiddels. 
 
5. Heeft weinig geduld en is snel afgeleid 
De kinderen willen bewegen, niet persé luisteren. Een korte spanningsboog hoort nu eenmaal bij 
deze kinderen. Zorg dan ook voor veel afwisselingen van de activiteiten, voetbalvormpjes, een 
rustmoment of drinkpauze tussendoor, een korte concrete instructie en laat ze weer snel doorgaan 
met voetballen. Dit kunnen ze op deze manier zeker een uur volhouden. 
 
6. Eén plaatje zegt meer dan 1000 woorden 
Wanneer je praat met de kinderen, doe dit op hun ooghoogte. Belangrijker nog, doe zoveel als 
mogelijk voor! De kinderen zijn namelijk enorm visueel ingesteld en leren vooral door te kijken en na 
te doen, zeker van hun trainer en idolen! Geef met name aanwijzingen gericht op de ruimte, dus 
bijvoorbeeld ‘probeer de bal tussen de pionnen te mikken’ in plaats van aanwijzingen op het lichaam 
te geven als ‘plaatsing en richting van het stand- en zwaaibeen etc.’ 
 
7. Duidelijkheid en kleine veranderingen doorvoeren past goed bij ze 
De kinderen houden van duidelijkheid en herkenbaarheid. Geef ze deze door niet iedere keer te 
willen veranderen. Bouw een structuurtje waarin een bepaalde mate van continuïteit en herhalingen 
zit, maar waar ook ruimte is voor verandering. Door de herhalingen kunnen successen ervaren 
worden en door weer wat nieuws toe te voegen zullen ze weer uitgedaagd zijn. Doordat ze altijd wel 
even nodig om weer te wennen aan veranderingen zullen er dingen zowel lukken- als mislukken en 
dat is prima. 
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8. Heeft behoefte aan aandacht en geborgenheid 
Probeer ieder kind de juiste aandacht te geven. Ze hebben hier allemaal in zekere mate behoefte aan 
aandacht en geborgenheid. Begeleid ze door het seizoen heen stuk voor stuk op hun eigen niveau. 
Zaken die voor ene speler als vanzelfsprekend zijn en gaan, kunnen voor een ander wat moeizamer 
verlopen en vragen dus meer aandacht van jou! Probeer de kinderen zich ook thuis te laten voelen in 
de groep. Laat ze bijvoorbeeld iets voordoen voor de groep en complimenteer ze. Dit zal hun 
zelfvertrouwen doen toenemen. 
 
9. Jongens en meiden 
Voor deze leeftijden geldt dat er nauwelijks verschillen zijn tussen jongens en meiden. Reden te meer 
om op eenzelfde manier met ze om te gaan. Als er al verschillen zijn, dan zijn deze gebaseerd op het 
individu en niet op basis van geslacht. Wel kunnen meiden in deze leeftijd gemiddeld al iets eerder 
oog krijgen voor samenwerken omdat ze communicatief eerder vaardiger kunnen worden dan 
jongens. Makkelijker praten is makkelijker uiten. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit een verschil in 
omgang met een conflict. Gemiddeld genomen zal een meisje een conflict eerder aangaan door te 
gaan praten en hun ongenoegen pratend te uiten. Jongens kunnen wat meer moeite hebben om zich 
te uiten waardoor ze mogelijk eerder boos worden of zich gaan uiten door bijvoorbeeld te gaan 
duwen (fysiek te worden). Uiteraard is dat individueel erg verschillend. Er zijn ook jongens die zich 
middels praten prima kunnen uiten en er zijn ook meiden die daar juist meer moeite mee hebben. 
Juist dit kunnen jongens en meiden in deze leeftijd van elkaar leren. Jongens leren van meiden om 
zaken pratend op te lossen. Meiden leren van jongens om ook echt grenzen te stellen. 
 

Doelstelling : Leren doelgericht te handelen met bal 
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Breed motorisch opleiden  
Breed motorisch opleiden is een middel om de motorische vaardigheden van kinderen op jonge 
leeftijd te vergroten. Hoe beter je met je eigen lijf kunt omgaan, hoe beter je een sport kunt 
beoefenen. Breed motorisch opleiden houdt dus eigenlijk in dat kinderen niet alleen voetballen op 
een voetbaltraining, maar ook bezig zijn met andere vaardigheden. Deze vaardigheden zijn 
bijvoorbeeld:  

 Wandelen, rennen en sprinten  
 Springen  
 Glijden en/of rijden  
 Klimmen  
 Gooien en vangen  
 Schieten en passen  
 Slaan en stoten  
 Stuiteren en dribbelen met de bal aan de hand  
 Dribbelen en drijven met de bal aan de voet  
 Duwen en trekken  
 Draaien en rollen  
 Zwaaien  
 Steunen   
 Ontwijken  
 Balanceren  

  
Door deze verschillende vaardigheden te oefenen tijdens een training zal op de lange termijn 
verbetering te zien zijn in de grofmotorische vaardigheden van het kind.  
Veel van deze vaardigheden hebben ook direct effect op het voetballend vermogen en zijn daarom 
ook makkelijk tijdens een voetbaltraining uit te voeren. Breed motorisch opleiden kan goed gedaan 
worden als warming-up voor de jongere spelers, dit komt doordat het vaak spelvormen zijn waarbij 
de kinderen goed warm worden en een echte wedstrijd warming-up nog te weinig toegevoegde 
waarde heeft voor de training van de jonge spelers.  
Voor de oudere jeugd worden er door het jaar heen verschillende momenten georganiseerd waarop 
breed motorisch spelaanbod (bijvoorbeeld sportdag) aangeboden wordt.   
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Wedstrijdvorm voor deze leeftijdsgroep  
In deze leeftijdscategorie wordt 6 tegen 6 gespeeld op een kwart veld.  
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Spelregels voor deze leeftijdsgroep  
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Competitievorm voor deze leeftijdsgroep  
Het voetbalaanbod voor de pupillen (JO7 t/m JO12) ziet er sinds het seizoen 2020 - 2021 iets anders 
uit. Het vier fasen-model is ingevoerd. Daarin wordt het seizoen opgesplitst in vier fasen: twee in het 
najaar en twee in het voorjaar.   
De indeling van de eerste fase (klasse niveau) gebeurt nog steeds op basis van de teaminschrijving 
van de vereniging. In het 4-fasenmodel is het een streven om de reisduur te beperken en wordt er 
niet gespeeld in de schoolvakanties. Beker- en inhaalwedstrijden komen voor deze 
leeftijdscategorieën te vervallen.  
 
Passend voetbalaanbod  
Het 4-fasenmodel is gebaseerd op het voetballende kind en hoe hij/zij optimaal plezier beleeft aan 
het voetballen in een veilige omgeving en hoe hij/zij zich daarbinnen ontwikkelt. De belevingswereld 
van de pupillen en hun ambities en drijfveren om te voetballen zijn het uitgangspunt voor de 
inrichting van dit voetbalaanbod. Eén van de grote voordelen van dit model is de mogelijkheid om 
pupillenteams sneller te herindelen, mits noodzakelijk. Hierdoor komen er veel minder grote scores 
voor en worden er meer wedstrijden gespeeld waarbij de krachtsverhouding tussen teams in balans 
is. Dit laatste leidt tot meer plezier bij de kinderen, en zorgt er uiteindelijk voor dat kinderen langer 
blijven voetballen.  
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Hoe we met elkaar en met onze spullen omgaan bij DVOL  
We vinden het belangrijk dat iedereen het naar zijn of haar zin heeft binnen DVOL. Spelers, 
vrijwilligers en ouders. Onze voetbalvereniging wordt draaiende gehouden door vrijwillige inzet. 
Enthousiasme voor de sport en liefde voor de club, zijn daar de basis voor. Om die sfeer aan iedereen 
over te brengen die bij onze club binnenloopt, hebben we afspraken gemaakt. Help elkaar deze 
afspraken na te leven, ook als dat soms even moeilijk is.   
 
De basiswaarden, zoals ook vastgelegd in het KNVB-convenant, zijn:  
• plezier  
• respect  
• eerlijkheid  
• betrokkenheid  
• sportiviteit  
 
Maar ook:  
 Na training zetten we de spullen die we gebruikt hebben terug, of in overleg met het team erna. 

Het laatste team op de avond zorgt ervoor dat alles van het veld is. Dit in verband met het 
onderhoud van het veld  

 Samenwerken tussen de teams. Heb je spelerstekort dan probeer je bij een ander team spelers 
te lenen  

 Is er kleding kapot of is er een tekort? Stuur dan een mail naar kledingjeugd@dvol.nl  
 Is er materiaal zoek of kapot? Mail dan naar materialen@dvol.nl  
  
Denk met jullie team samen na over afspraken die jullie zelf belangrijk vinden. Hoe zorgen jullie 
ervoor dat iedereen plezier kan hebben, dat er respect is, dat het sportief eraan toe gaat en dat 
iedereen kan meedoen? Bespreek dit met elkaar en leg hieronder de afspraken daarover vast.  
 
Afspraken voor dit team:  
  
Onderwerp  Wat we erover afspreken  
Op tijd komen & afmelden    

  
Sfeer tijdens trainen    

  
Sfeer tijdens wedstrijden    

  
Luisteren naar elkaar    

  
Communicatie met ouders    

  
Taalgebruik    

  
Wedstrijdverslagen maken    
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18 
 

Speeldagenkalender 
De speeldagenkalender is ook te vinden op de website van de KNVB: Speeldagenkalender veld | 
KNVB, regio Noord/Oost. 
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Kleding en materialen  
DVOL zorgt voor materialen om te kunnen voetballen én voor de wedstrijdkleding. Dit wordt gedaan 
door de materialen- en kledingcommissie. Maar let op: kleding en materiaal is van ons allemaal. We 
moeten er allemaal voor zorgen dat kleding heel blijft en het materiaal weer compleet wordt 
ingeleverd aan het einde van het seizoen!   
 
Kleding- en materialenbeleid   
Bij DVOL hechten we waarde aan een professionele uitstraling. Daarbij past dat de kleding van 
spelers, trainers en leiders verzorgd, representatief en uniform moet zijn. Dit betekent dat alle 
kleding centraal wordt ingekocht en aan spelers, trainers en leiders in bruikleen wordt gegeven. Een 
bijdrage voor deze kleding zit bij de contributie inbegrepen, via een bijdrage aan het kledingfonds.   
Wij verwachten dat iedereen zich houdt aan de voorwaarden die horen bij het lenen van de kleding 
van DVOL. Daar tekenen leiders, trainers en spelers of ouders van jeugdspelers ook voor wanneer zij 
de kleding ontvangen.   
 
Algemeen kleding,- ballen,- en materialenreglement   
 De spelers, trainers en leiders krijgen de kleding, ballen en materialen van de vereniging in 

bruikleen. Het blijft eigendom van de vereniging.   
 De kleding, ballen en materialen worden aan het begin van het seizoen per team uitgereikt aan 

de trainer/leider.   
 De trainer of leider die de kleding, ballen en materialen ontvangt tekent voor ontvangst.   
 Bij wisseling van de trainer of leider tijdens het seizoen, worden de verantwoordelijkheden met 

betrekking tot de kleding, ballen en materialen overgedragen aan zijn of haar vervanger. Deze 
wisseling wordt per mail doorgegeven aan zowel materialen@dvol.nl als aan de desbetreffende 
subcommissie: kledingsenioren@dvol.nl, kledingjeugd@dvol.nl.   

 De spelers, trainers en leiders hebben de plicht om zorgvuldig met de in bruikleen verkregen 
kleding, ballen en materialen om te gaan.   

 De trainer of leider zorgt ervoor dat de kleding, ballen en materialen na elke wedstrijd of training 
worden verzameld en gecontroleerd.   

 De ballen en overige materialen worden bewaard in de ballencontainer van het team.   
 De wedstrijdtenues worden per team na de wedstrijd bij toerbeurt door een ouder/verzorger 

gewassen en te allen tijde bij elkaar in de teamtas van het team bewaard.   
 In de wedstrijdtenues mag niet worden getraind en ze mogen niet in de vrije tijd worden 

gedragen.   
 Bij vermissing van kledingstukken, ballen en materialen of geconstateerde schade, dient de 

trainer of leider dit direct te melden bij de desbetreffende subcommissie: materialen@dvol.nl, 
kledingsenioren@dvol.nl, kledingjeugd@dvol.nl.   

 Voor schade aan het wedstrijdtenue die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet 
aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.   

 Zoekgeraakte kleding wordt niet vergoed. De kosten worden in rekening gebracht bij de 
desbetreffende verantwoordelijke speler en/of het team (broekje €17,50 / shirt/keepersshirt 
€25,- / keepersbroek 45,- / presentatiepak €75,-).   

 De trainer of leider levert de in bruikleen gegeven gewassen kleding, ballen en materialen aan 
het eind van het seizoen in.   

 Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken die niet zijn gemeld en/of 
sprake is van niet gemelde schade, worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht 
bij het desbetreffende team.   

 De trainer of leider zorgt dat de betreffende kosten op een eerlijke manier verdeeld worden over 
de spelers van het team of de desbetreffende speler c.q. ouders of verzorgers.   
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Kleding per team   
Het wedstrijdtenue van DVOL voor veldspelers is een wit-rood shirt, wit broekje en wit-rode sokken. 
Het wedstrijdtenue van DVOL voor keepers is een zwart shirt, zwarte broek en 
keepershandschoenen. Sokken worden bij aanmelding van een nieuw lid de eerste keer gratis 
verstrekt en mag de speler houden. Elk volgend paar sokken dient door de speler zelf te worden 
aangeschaft (€15,-) tijdens een kledingruilmoment.    
De leider en trainers krijgen één kledingstuk naar keuze in bruikleen: een zwarte dunne jas, een 
zwarte gewatteerde jas of een zwart presentatiepak.   
Op basis van het aantal spelers worden aan het begin van het seizoen de kleding per team door de 
commissie bepaald. Het aantal uitgereikte kledingstukken staat vermeld op het getekende 
ontvangstformulier. De spelers zijn verplicht om tijdens de wedstrijden de door de vereniging 
beschikbaar gestelde wedstrijdkleding te dragen; d.w.z. het wedstrijdtenue en het presentatiepak 
van DVOL.   
 
Presentatiepak per individu   
En nieuw lid dat zich inschrijft bij DVOL ontvangt het presentatiepak in bruikleen dat enkel voor 
wedstrijden gebruikt wordt. Er wordt niet in gespeeld tijdens de wedstrijd.   
Elk presentatiepak heeft een uniek nummer dat gedrukt staat in zowel de jas als de broek en die te 
allen tijde bij elkaar moeten worden gehouden als complete kledingset.   
Nummers van vermiste jassen of broeken van het presentatiepak moeten direct worden 
doorgegeven aan de betreffende subcommissie: kledingsenioren@dvol.nl, kledingjeugd@dvol.nl.   
Wanneer een presentatiepak te klein wordt of versleten is, kan deze worden omgeruild tijdens een 
kledingruilmoment. Het nieuwe uitgegeven nummer wordt dan genoteerd.   
Wanneer een lid stopt, dient het presentatiepak gewassen en compleet met corresponderende 
nummers van jas en broek te worden ingeleverd bij de kledingcommissie. Samen met de commissie 
wordt beoordeeld of de kleding compleet is en in goede staat verkeert. Pas daarna kan het lid 
worden uitgeschreven bij DVOL.   
 
Kledingruilmomenten   
Vanaf volgend seizoen gaan we werken met een jaarplanning van kledingruilmomenten. De week 
voorafgaand aan elke schoolvakantie is er dan een kledingruilmoment. Nieuwe leden kunnen hun 
presentatiepak ophalen, leden kunnen hun kleding omruilen voor een andere maat, er kunnen 
sokken gekocht worden en er kan gevonden kleding worden opgehaald. Aan het begin en aan het 
einde van het seizoen worden er nog extra momenten ingepland.   
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Bijlage voor teamleiders  
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Bijzondere situaties wedstrijdzaken app:  
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 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.  
 
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 formulier 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. Ga naar sportlink.nl/mdwf @Sportlink_NL 
Wie kan mij helpen? Sportlink online Sportlink twitter Ga naar knvb.nl/mdwf  
handleiding-officials (knvb.nl)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


