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Beste DVG-ers,

Het WK-voetbal voor dames is achter de rug en wat mogen 
we trots zijn op ‘onze meiden’. Hopelijk gaat dit ook invloed 
geven op het meidenvoetbal bij DVG. Daarnaast heeft Ajax de 
Johan Cruijff al veroverd en zijn er al verschillende landelijke 
competities begonnen. Alsof er geen zomerstop is geweest. 
Bij DVG zijn de eerste voorbereidingen ook al gestart en zijn 
we (bijna) klaar voor het nieuwe voetbalseizoen.

DVG JEUGDVOETBALGIDS
Ook dit jaar verzorgt de jeugdafdeling bij aanvang van het seizoen 
weer de ‘DVG Jeugdvoetbalgids’ waarin onze spelers, vrijwilligers 
en ouders alle informatie kunnen vinden die van belang is voor 
het nieuwe seizoen. Naast de bekende onderwerpen vragen wij 
speciale aandacht voor (nieuwe) items zoals vernieuwde spelregels 
en positief coachen.

TERUGBLIK SEIZOEN 2018/2019
Terugkijkend op het afgelopen seizoen hebben we toch ook weer 
veel zaken waar we trots op kunnen zijn:
- de herstelwerkzaamheden van veld 2,
- vernieuwde geluidsinstallatie,
- intrede van de nieuwe wedstrijdvormen bij de JO11,
- verschillende kampioenschappen,
- de KNVB die steeds vaker DVG weet te vinden om activiteiten te 
organiseren.

Dit alles was natuurlijk niet mogelijk zonder onze vrijwilligers en 
daarom wil ik jullie daar bij deze hartelijk voor bedanken. Ik wil 
ook de leiders /trainers/vlaggers bedanken die, om uiteenlopende 
redenen, hebben besloten met hun vrijwilligerstaak te stoppen. 
Speciale aandacht wil ik vragen voor Monique Versleijen die in 
verschillende hoedanigheden actief is geweest voor DVG en heeft 
aangegeven te stoppen. Daarnaast stoppen Mark Verhagen en 
Antoine Krol als coördinatoren van de junioren, maar gaan ze 
gelukkig nog wel verder als begeleidende staf van de JO19-1. 
Allen dank voor jullie inzet en enthousiasme!

TEAMCONTRACTEN
Afgelopen jaar zijn we gestart met de teamcontracten en was 
het de bedoeling geweest deze een centrale plek te geven 
binnen DVG. Door allerlei omstandigheden is dit er helaas niet 
van gekomen en willen we dit in het nieuwe seizoen zeker weer 
oppikken en voortzetten.

Deze teamcontracten hebben vooral te maken met het uitdragen 
van normen en waarden. Niet alleen door spelers, maar ook 
door leiders, trainers, ouders en supporters. Als we dan naar 
het afgelopen seizoen kijken, kunnen we daar nog wel een 
slag slaan. Niet alleen op het veld, maar zeker ook rondom het 
veld. Voorbeelden hiervan zijn het aantal ‘tuchtzaken’ die we bij 

junioren-spelers en leiders gehad hebben, het ‘gebruik’ van de 
accommodatie, het ‘gebruik’ van het materiaal, het terug moeten 
trekken van de JO17 teams (waarbij hulde voor de teams die 
daardoor extra spelers kregen) en zo zijn er helaas nog meer 
aandachtspunten. 
Deze kwesties zorgen er voor dat we daardoor minder met 
voetbal(technische) zaken bezig kunnen zijn en dat is in niemands 
belang. Hopelijk kunnen we dit in het nieuwe seizoen een 
positiever vervolg geven.

KICK-OFF DAG
Het nieuwe seizoen willen we het komend seizoen weer 
openen met een Kick-Off Dag voor (bijna) heel het jeugdkader. 
Op zaterdag 17 augustus zullen de JO7 t/m JO11 teams in 
verschillende rondes allerlei spellen gaan doen in het teken van 
voetbal. De JO13 t/m JO15 hebben een penaltytoernooi. Een 
goed begin om het seizoen 2019/2020 te starten.

TOEKOMST
De komende jaren zullen we van onderaf gaan merken dat de 
aanwas bij DVG steeds minder gaat worden. Zolang er in Liempde 
niet gebouwd gaat worden, zullen we, net als op De Oversteek, 
met een krimp te maken krijgen. Wat dit gaat betekenen voor de 
jeugdteams, jeugd beleidsplan en jeugd technisch plan zullen we 
af moeten wachten.
Wat wel duidelijker is, is dat dit mijn laatste voorwoord voor de 
jeugdgids gaat zijn. Ik stop als voorzitter, maar houd o.a. wel de 
taak als jeugdcoördinator algemeen en voor de JO7 t/m JO9 
teams.
Hoe het uiteindelijk voortgezet gaat worden is nog niet helemaal 
duidelijk en hopen we u hier zo snel mogelijk over te informeren.

Voor het komend seizoen weer genoeg te doen of juist voort te 
zetten. Hopelijk kunnen we hier met z’n allen op een positieve 
manier de schouders onder zetten.

Koen van Leeuwen 
Voorzitter Jeugdcommissie DVG

BOUWEN AAN (EN VOOR) EEN POSITIEVE 
TOEKOMST!
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AANMELDING / LIDMAATSCHAP. 
Sinds enkele jaren kan een speler of speelster al vanaf 4 jaar lid 
worden van DVG. Hiervoor dien je contact op te nemen met een van 
de coördinatoren van de jeugdafdeling of een e-mail te sturen naar 
keesvoets@home.nl .

In overleg met de coördinator kan een toekomstig jeugdlid gaan 
meetrainen in een team en zo proeven aan de voetbalsport, voordat 
hij/zij zich inschrijft als lid. Wij hebben een ongeschreven regel 
dat iemand driemaal gratis mag meetrainen. De coördinator zal 
daarna een inschrijfformulier verstrekken. Dit formulier is ook te 
downloaden via de website. Na invulling en ondertekening door de 
ouders, kan het nieuwe jeugdlid aangemeld worden bij de KNVB. 
Vóór de definitieve inschrijving zal de betreffende (jeugd)coördinator 
beoordelen of plaatsing in een team mogelijk is.

Vanaf de JO12 (D-pupillen) dienen spelers te beschikken over een 
spelerspas. Indien een speler niet over deze pas beschikt is hij niet 
speelgerechtigd in de competitie. Indien dit van toepassing is dient 
er bij inschrijving een recente pasfoto te worden ingeleverd. 

AFMELDEN TRAININGEN/WEDSTRIJDEN
Als je een keer niet kan komen voetballen, informeer dan zo spoedig 
mogelijk je leider of trainer. Wie dat zijn, staat verderop in deze gids. 
Wacht niet tot het laatste moment als dat niet nodig is. We doen een 
beroep op de ouders om hierop toe te zien. Hiermee valt of staat het 
plezier van het team en de begeleiding. Uiteraard kan er altijd iets 
onverwachts gebeuren (bijv. ziekte). 
Indien spelers niet komen spelen of trainen zonder afmelding zal 
de begeleiding hier de spelers en indien noodzakelijk de ouders op 
aanspreken. Tevens zal er dan sprake zijn van een sanctie (het niet 
of minder spelen van een of meer wedstrijden). Dus probeer zoveel 
mogelijk te komen op zaterdag en op de trainingen.
 
AFGELASTINGEN
In 1e instantie worden deze bekend gemaakt via de DVG website 
(onder programma / afgelastingen of onder teamnieuws). Als 
wedstrijden op het allerlaatste moment worden afgelast(bijv. op 
zaterdagmorgen), zal dit door de leider zelf telefonisch worden 
doorgeven (of middels een doorbelsysteem of team-app). In geval 
van twijfel kun je altijd contact opnemen met ons sportpark (telnr. 
631847) 

De jeugdafdeling van DVG wordt geleid door de jeugdcommissie (JC). De jeugdcommissie bestaat uit onderstaande personen en organiseert 
de voetbalactiviteiten binnen de jeugdafdeling van DVG. Bij deze personen kun je terecht indien je vragen of problemen hebt. Binnen het 
hoofdbestuur wordt de jeugdcommissie momenteel vertegenwoordigd door de voorzitter Koen van Leeuwen en secretaris Kees Voets. 

Functie Naam Adres Telefoon
Jeugdvoorzitter  Koen van Leeuwen Hogenbergseweg 16 06-13198408
Jeugdsecretaris Kees Voets Parkstraat 9 06-57047793 
Jeugd Technisch Coördinator Jurge van der Velden Krollerbocht 29 06-37198422
Wedstrijdsecretaris
Coördinator scheidsrechters  Chielbèr Braken Smidsepad 20 06-54783758
Coördinator sportpark-dienst Antoon van de Sande Den Dorsberg 8 06-28081748 
Coördinator JO15-JO19 Junioren Coen Braken Akkersrijt 19 06-51589566
Coördinator JO15-JO19 Junioren Ronald Martens De Wilgen 2 06-22751972
Coördinator JO10-JO13 D/E Pup. Marcel van de Loo Bergstraat 9 06-53753823
Coördinator JO10-JO13 D/E Pup. Maarten Jansen De Kleuskes 1 06-23779284
Coördinator JO8-JO-09 F-pup Koen van Leeuwen Hogenbergseweg 16 06-13198408
Coördinator JO7 mini’s Kees Voets Parkstraat 9 06-57047793 
Coördinator activiteiten Zie JAC  
Vertrouwenspersoon junioren Vacature  
Vertrouwenspersoon pupillen Rik van Ruremonde Nieuwstraat 47 06-20133210

JEUGDACTIVITEITENCOMMISSIE (JAC) 
Voor de niet-voetbalactiviteiten is sinds 5 seizoenen een eigen jeugdactiviteitencommissie (JAC) actief, bestaande uit ouders van jeugdleden. De 
JAC organiseert de Kick-offdag en het Hart van de Meierij-toernooi voor F-teams en mini’s en andere evenementen voor de diverse jeugdcate-
gorieën (kienen, Sinterklaas, penaltytoernooi etc.). De JAC bestaat momenteel uit: Wendy Thomassen, Mariska van Beers. Corné Traa en Wim 
Braken. De JAC is nog steeds op zoek naar versterking. Voor nadere info is de JAC bereikbaar via:

e-mail:  jeugdactiviteitendvg@gmail.com  
telefoon:  0411-632604 (Wim Braken)

ALGEHELE LEIDING 
AFDELING JEUGD SEIZOEN 2019-2020 

ALGEMENE INFORMATIE JEUGDAFDELING DVG 
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Op teletekst (pagina 603) kunt u zien of er landelijk of regionaal 
wedstrijden zijn afgelast. U dient hiervoor te letten op regio Zuid 2. 
Voor alle teams is categorie B van toepassing. 
In principe is het zo dat indien er landelijke / regionale afgelastingen 
zijn, deze dan ook gelden voor alle vriendschappelijke wedstrijden, 
tenzij anders door de teamleiding wordt gecommuniceerd. De 
miniteams spelen tegen teams uit Zuid 1 en Zuid 2. Afhankelijk van 
hun tegenstander dienen zij zowel op Zuid 1 als Zuid 2 te letten 
waarbij de regio van de thuisspelende ploeg bepalend is.

CONTACTEN
Voor DVG zijn gedurende elk seizoen week in week uit ruim 100 
leiders, trainers en scheidsrechters actief, vaak wel twee of drie keer 
in de week, allemaal op vrijwillige basis. Uiteraard hopen wij dat het 
seizoen vlekkeloos zal verlopen. Mochten er echter gedurende het 
seizoen problemen of vragen ontstaan, dan dienen deze zo snel 
mogelijk opgelost en/of beantwoord te worden. 
Hierbij dient u altijd eerst contact op te nemen met de leiders van het 
team. Zij zijn in 1e instantie verantwoordelijk voor het beantwoorden 
van vragen en het aanpakken van problemen. Indien zij het 
noodzakelijk achten zullen zij hierbij de jeugdcommissie inschakelen. 
Indien je als speler of indien u als ouders het noodzakelijk acht de 
jeugdcommissie in te schakelen, kan dit natuurlijk altijd. Echter pas 
nadat de vraag of het probleem met de teamleiders is besproken. 

Voor vertrouwelijke zaken kunt u contact opnemen met een van onze 
vertrouwenspersonen (zie onderdeel vertrouwenspersoon). Voor 
schriftelijke contacten en telefonische contacten kunt u onder andere 
gebruik maken van de volgende (e-mail)adressen en telefoonnum-
mers: 

Correspondentie-adres: 
Parkstraat 9, 5298CE Liempde 
Accommodatie: 
De Roode Bleek Sportlaan 2, 5298 VP Liempde, tel. 0411-631847
 
Algemeen: info@dvgliempde.nl
JO7:  keesvoets@home.nl 
JO8-JO9: kleeuwe@hotmail.com 
JO10-JO13: dvg@mvdlooschilders.nl
JO10-JO13: m.c.jansen2@gmail.com
JO15-JO19: coenenlissy@home.nl
JO15-JO19: ronaldmartens23@hotmail.com

CONTRIBUTIE
Tijdens de algemene ledenvergadering op maandag 23 september 
2019 zal het bestuur de volgende contributiewijziging voorstellen. 
Als deze wijziging wordt aangenomen, zal de contributie voor het 
komende seizoen als volgt zijn opgebouwd: 
     
JO19 (A-jun) van  112,00 naar 116,50 1

JO17 (B-jun) van 112,00 naar 116,50 1

JO15 (C-jun) van 112,00 naar 116,50 ¹
JO13 (D-pup)  van 96,00 naar 100,00 ¹
JO11 (E-pup) van 96,00 naar 100,00 1

JO9  (F-pup) van 96,00 naar 100,00 1 2 
JO7  (Mini)   van 96,00  naar 100,00 1 2 
Niet-act.   van 47,50 naar 47,50 3 

KNVB-lidm. van 12,00 naar 12,00 

1 ) Dit bedrag is incl. wassen shirt (€5).
2) Een evt. bijdrage voor het zaalvoetbal is niet in de contributie 
begrepen.
3) Voor de 4-jarigen die nog niet deelnemen aan de competitie geldt 
een afzonderlijk tarief van € 47,50 per seizoen.

Familiekorting bij gezinsleden wonend op hetzelfde adres: vanaf het 
derde lid geldt dan een korting van € 27,50 per lid.

Indien u geen gebruik maakt van de automatische betaling, verzoeken 
wij u vriendelijk om de contributie voor het seizoen 2019/2020 over 
te maken via de bank vóór 1 oktober 2019 middels een overboeking 
naar: 

RABOBANK: NL29RABO0128793902
t.n.v. Penningmeester DVG 

onder vermelding van de naam en team van de speler. Mocht u in twee 
termijnen willen betalen (1 oktober 2019 / 1 januari 2020) dan graag 
vóór 5 september 2019 een mail sturen naar de penningmeester: 
rickraai@hotmail.com 
  
FINANCIËLE ONDERSTEUNING 
De Gemeente Boxtel en DVG vinden het belangrijk dat alle 
kinderen, ongeacht de financiële situatie van de ouders/verzorgers 
mee kunnen doen met sporten.  Wanneer een kind (van 0 tot 18 
jaar) door een beperkte financiële armslag in de thuissituatie niet 
volledig kan meedoen hebben wij in het kader van de Klijnsma 
middelen een budget beschikbaar voor ondersteuning. Bij de 
ondersteuning wordt er geen geld uitgekeerd aan de ouders. De 
ondersteuning vindt plaats in natura in die zin dat de contributie 
(geheel of gedeeltelijk) en de aanschaf van voetbalattributen 
(voetbalschoenen, scheenbeschermers, trainingspak etc.) uit dit 
budget betaald kunnen worden.
De afspraken omtrent de ondersteuning blijven vertrouwelijk 
tussen DVG en de ouders. Wij proberen zelf de signalen op te 
pikken of ondersteuning gewenst is. De ouders kunnen ook 
via onze jeugdvoorzitter of een van de vertrouwenspersonen 
aangeven of zij in aanmerking willen komen voor ondersteuning.
Tevens willen wij de ouders nog wijzen op andere regelingen 
van de Gemeente Boxtel voor mensen met een laag inkomen of 
betalingsproblemen. Voor nadere info hierover kunt u terecht op 
de website www.boxtel.nl/rondkomen of bij Loket Wegwijs tel. 
0411-655990.

GEZONDHEID
Indien er sprake is van een speciale situatie m.b.t. gezondheid of 
geestelijk welbevinden van uw kind, zullen wij als vereniging zoveel 
mogelijk ons best doen hier rekening mee te houden. Wel is het 
belangrijk dat u als ouders de leiders van het team hiervan op de 
hoogte stelt. Uiteraard zullen leiders discreet omgaan met deze 
informatie, maar het voorkomt dat zij voor verrassingen komen te 
staan. Indien u advies nodig heeft, neem gerust contact op met de 
jeugdcommissie of met onze vertrouwenspersonen. 

JEUGDBELEIDSPLAN (JBP)
Het Jeugdbeleidsplan is gemaakt met de bedoeling de jeugd van 
DVG op een verantwoorde manier, met veel plezier, gestructureerd 
te laten voetballen en onze teams op een hoger niveau te brengen. 
Daarom is het noodzakelijk dat er vanuit een gezamenlijke visie 
gewerkt wordt, welke als een rode draad door de besluitvorming 
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loopt en welke mede als doel heeft om duidelijkheid te verschaffen. 
Het volledige JBP van DVG bestaat uit een algemeen deel (JBP) en 
een technisch deel, het Jeugd Technisch Plan (JTP). Beide plannen 
zijn op de website te vinden onder de rubriek jeugd.
Beide plannen zijn afgelopen seizoen geactualiseerd. Op een tweetal 
aspecten uit het JBP willen we in deze gids wat uitgebreider ingaan. 

DOELSTELLING JEUGDBELEIDSPLAN: 
De algemene doelstelling van het JBP van DVG is als volgt te formuleren: 
“De jeugd op een gedisciplineerde manier en volgens een 
methodische opleiding zoveel mogelijk leren voetballen met een 
maximum aan beleving en ieder op zijn eigen niveau”. 

Om deze doelstelling te bereiken zijn o.a. de volgende uitgangspunten 
geformuleerd, die een leidraad bieden voor het optreden van ons 
jeugdkader. 

1. Primair in het jeugdvoetbal staat de opleiding en het spe(e)lplezier. 
Het resultaat is van secundair belang. 

2. Verlies het teambelang nooit uit het oog, maar maak een individu 
ook niet ondergeschikt aan het collectief. Geef elke speler de 
nodige ontwikkelingskansen, dit verhoogt de spelvreugde. 

3. Bij de pupillen (JO7 t/m JO13) dient tijdens de trainingen de 
techniek centraal te staan. Bij de junioren (JO15 t/m JO19) wordt 
meer wedstrijdafhankelijk getraind. 

4. Een speler ontwikkelt zich op jonge leeftijd sterk. Geef hem 
daarom vooral bij de pupillen speelmogelijkheden op meerdere 
plaatsen in het elftal. Bij de junioren moeten de specifieke 
kwaliteiten vooropgesteld worden. 

5. Alle bij de jeugdafdeling betrokken vrijwilligers dienen hun 
eigen belang(en) ondergeschikt te maken aan het belang van de 
vereniging en nog belangrijker aan het belang van de individuele 
jeugdspeler. 

Selectiebeleid en teamindeling: 
Individuen moeten hun talenten tot een maximum kunnen 
ontwikkelen. Vanuit die gedachte kiest DVG voor het in beperkte 
mate selecteren op niveau. 
Alleen in de selectieteams wordt op niveau doorgeselecteerd. 
Selectieteams worden gevormd vanaf de JO9-categorie. 
De TCJ is verantwoordelijk voor de teamsamenstellingen en het 
uitvoeren van het selectiebeleid. Trainers en leiders hebben een 
adviserende rol bij de indeling. 
De TCJ-leden bezoeken in het lopende seizoen regelmatig 
wedstrijden van de verschillende teams om een goed inzicht te 
krijgen in spelers. 
Middels evaluatieformulieren worden leiders en trainers om advies 
gevraagd over de ontwikkeling van de jeugdspelers. Bij de laatste 
evaluatie wordt ook een advies gegeven in welk team spelers in 
het volgend seizoen het best tot hun recht kunnen komen. Spelers 
worden onder andere beoordeeld op de volgende aspecten: 

1. technische vaardigheden 
2. tactische vaardigheden 
3. fysieke gesteldheid 
4. mentale gesteldheid

De TCJ behoudt zich het recht voor om spelers, lopende het seizoen 
en in urgente gevallen, naar een ander team (hoger of lager) over te 
plaatsen. 
Wijzigingen zullen altijd met de leiders/trainers en betreffende 

ouders besproken worden voordat communicatie naar buiten toe 
plaats vindt. 
Uitgangspunt is dat het voor de individuele speler van belang is dat 
hij/zij op het juiste niveau speelt. 

Bij de niet-geselecteerde pupillen en junioren zal bij de uiteindelijke 
indeling rekening gehouden worden met:

• een verantwoorde verdeling van de kwaliteit van de spelers over 
de teams

• sociale aspecten (vriendjes en vriendinnetjes). 

Nieuwe spelers (welke pas lid geworden zijn) moeten zo snel mogelijk 
op het juiste niveau ingedeeld worden. Indien een speler boven het 
niveau van een team speelt, kan de winterstop gebruikt worden om 
de speler opnieuw in te delen. 
Bij gelijke kwaliteiten krijgt een eerstejaars speler voorrang boven 
een tweedejaars speler. 

Dispensatie: uitgangspunt van DVG is dat we in principe géén 
gebruik willen maken van de dispensatieregeling. Hierop kan een 
uitzondering worden gemaakt : 

• voor spelers met een geïndiceerd gedragsprobleem of een 
medische indicatie, 

• voor spelers die gezien hun fysieke gesteldheid nog niet in staat 
zijn in een hogere categorie te spelen, 

• ter aanvulling van teams. 

Na de winterstop kunnen spelers op individuele basis worden 
uitgenodigd om enkele malen mee te trainen met het selectieteam 
waar ze in het nieuwe seizoen voor in aanmerking zouden kunnen 
komen. 
In juni/juli worden de teams ingedeeld voor het nieuwe seizoen en 
worden de indelingen gecommuniceerd aan de jeugdleiders, trainers 
en spelers. In een bijeenkomst met leiders en trainers zullen de 
teamindelingen toegelicht worden. 
De indelingen zullen voorlopig zijn (m.u.v. de selectieteams) en zullen 
in augustus definitief gemaakt worden als gevolg van mogelijke 
nieuwe aan- of afmeldingen in de periode juli-augustus. 

KANTINE
Onze prachtige kantine is de centrale ontmoetingsplaats voor 
spelers, leiders, trainers en ouders. Tevens is dit voor u als ouder een 
uitstekende gelegenheid om contact te hebben met de teambege-
leiding, andere ouders en de sfeer te proeven binnen de vereniging. 
In de kantine mag niet worden gerookt. Aan jongeren onder 18 jaar 
wordt geen alcohol verstrekt. Je bent ook strafbaar als je nog geen 
18 jaar bent en in het openbaar alcohol bij je hebt. Onder openbare 
plekken valt ook de voetbalkantine.

Openingstijden kantine: 
zaterdag/zondag    vanaf 09.00 uur 
dinsdag/donderdag   vanaf 19.00 uur

KUNSTGRAS
Wij beschikken al enkele jaren over een prachtig kunstgrasveld. 
De aanleg van een kunstgrasveld is een kostbare investering 
en wij hebben er dan ook belang bij om het kunstgrasveld 
goed te onderhouden. De grootste zorg daarbij is dat er geen 
vervuiling van het kunstgras optreedt want dit is funest voor de 
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kunstgrasmat.  Door vervuiling kan zich een harde laag vormen die 
leidt tot gladheid, verminderde doorlaatbaarheid voor water en 
verhoogde blessuregevoeligheid.
Algemene stelregel is daarom :  
“Houd het kunstgrasveld altijd zo schoon mogelijk” 

Om dit bereiken zijn een aantal gedragsregels opgesteld. Deze regels 
gelden niet alleen voor de spelers, trainers en leiders maar zijn ook 
bedoeld voor ouders en andere supporters. 
Deze gedragsregels luiden als volgt:
1. Betreed het veld alleen met schone, daarvoor geschikte voet-

balschoenen (geen metalen noppen, spikes of vlakke zolen). 
Het schoeisel moet vrij zijn van modder, gras en ander vuil.

2. Betreed het veld alleen via de toegangshekken of poorten en 
gebruik bij het betreden de schoonloopmatten en/of borstels. 
Doe het hek/poort steeds achter je dicht.

3. Er wordt niet onnodig tegen de reclameborden en/of de 
afrastering geschoten of geschopt. 

4. Er wordt niet over de veldafscheiding geklommen/gesprongen. 
Gebruik om een bal te halen ook weer de schoonloopmatten 
om te voorkomen dat er vuil op de grasmat komt.

5. Het veld mag niet betreden worden met kauwgom, rookwaren, 
vuur en etenswaren.   
Roken op het veld is verboden.

6. Op of rond het veld is het gebruik van glaswerk verboden.
7. Het is verboden om zware of puntige voorwerpen (bijv. 

paraplu’s, stoeltjes met dunne pootjes) op het veld te plaatsen. 
8. Het veld is verboden voor honden of andere dieren.
9. De velden zijn alleen te betreden door spelers, begeleiding 

en arbitrage; het is verboden voor het publiek om binnen de 
afrastering te komen (ook niet bij het penaltyschieten bij de 
pupillen).

10. Buiten de door de club aangewezen trainings- en wedstrijdtij-
den is het voor niemand toegestaan het veld te betreden, dan 
geldt “Verboden Toegang”.

11. Het verplaatsen van doelen mag alleen gebeuren door deze 
te tillen of te verplaatsen op wielen. Het slepen of schuiven 
van de doelen is ten strengste verboden en kan grote schade 
toebrengen aan de mat.

12. Na het gebruik tijdens de training de verplaatsbare jeugd- 
en oefendoelen in de opstelplaatsen terugzetten tenzij 
de volgende trainer ze wil gebruiken. Gebruik hiervoor 
de aanwezige materiaalpoorten om schade aan hekwerk 
(lakschade) en mat (valschade) te voorkomen.

13. Trainers en leiders zijn verantwoordelijk voor het toezien op de 
naleving van bovenstaande regels.

14. Na de training of wedstrijd de kleding goed uitschudden. 
De rubberkorrels kunnen schadelijk zijn voor de wasmachine. 
De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 
eventuele schade aan wasmachines.

15. Bij buitengewone weersomstandigheden ( ijzel, opdooi, veel 
sneeuw ) mag er niet op het kunstgras gespeeld worden. 
De beslissing hierover wordt tijdig kenbaar gemaakt via de 
website. Bij afkeuring geldt een absoluut verbod het veld te 
betreden.

De belangrijkste gedragsregels staan ook vermeld op borden bij de 
ingang van het kunstgrasveld.

NORMEN EN WAARDEN DVG
Net als veel andere voetbalclubs wil DVG meer gaan letten op 
de normen en waarden. Wat zijn dat normen en waarden? Je zou 

kunnen zeggen:” De spelregels van DVG”. De manier waarop we ons 
gedragen en hoe we met elkaar omgaan. 

Sportiviteit 
Normen en waarden uiten zich bijv. in sportiviteit. Moedwillige 
en grove overtredingen passen niet in de normen en waarden 
van DVG. Wijs elkaar hierop. De leider zal hier ook maatregelen 
in nemen. Tevens kan de JC besluiten een speler of leider een 
sanctie op te leggen als dit niet door de KNVB gebeurt. Sommige 
overtredingen zijn niet te voorkomen, dat hoort bij het spel. 
Maar laat wel blijken dat je het niet met opzet deed. Help de 
tegenstander weer op de been en geef hem of haar een hand. 
Schop de bal uit als iemand echt pijn heeft. Dit zijn allemaal 
dingen die je doet als je sportiviteit serieus neemt. Contact met 
de tegenstander en scheidsrechter voor en na de wedstrijd, bijv. 
door elkaar een hand te geven en de bezoekende partij goed te 
ontvangen, helpen bij het scheppen van een vriendschappelijke 
sfeer. 
Respect voor anderen 
Respect voor anderen is het 2e punt van normen en waarden. Ga 
ervan uit dat iedereen zijn best doet. Iedereen heeft zijn beperkingen, 
jij ook! Accepteer dat van elkaar. Probeer elkaar met positief 
commentaar aan te moedigen. Coach elkaar binnen het team en 
luister naar je leider of trainer. Respecteer zijn beslissingen over bijv. 
de opstelling of je reservebeurt. 
Respecteer ook andermans eigendommen. Je richt natuurlijk geen 
vernielingen aan en laat ook de kleedlokalen netjes achter als je 
vertrekt, zowel uit als thuis. Wij vragen nogmaals aandacht hiervoor. 
Ook het verzoek aan de leiders/trainers en ouders om hier goed op 
toe te zien. 

Verantwoordelijkheid nemen 
"Normen en waarden" heeft alles te maken met het nemen van ver-
antwoordelijkheid. Voetbal is een teamsport en dit brengt verant-
woordelijkheden met zich mee, zowel naar het team als naar de club. 
Houd je aan de regels en afspraken. Help mee om dingen te doen 
voor de vereniging als daar om gevraagd wordt. 
Hierbij gelden een aantal vuistregels: 

• Wees op de afgesproken tijd aanwezig voor de wedstrijd of het 
vertrek 

•  Zorg voor een goed DVG tenue, inclusief scheenbeschermers 
•  Doe gezamenlijk een warming-up voor de wedstrijd of training 
•  Geef voor en na afloop van de wedstrijd je tegenstander en een 

hand 
•  Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter en bedank 

hem na de wedstrijd
•  Gedraag je sportief binnen en buiten het veld 
•  Toon respect voor elkaar en voor je tegenstander 
•  Respecteer beslissingen van je trainer en leiders 
•  Spreek elkaar aan op normen en waarden 
•  Zorg dat je in principe op alle trainingen aanwezig bent 
•  Zorg dat je in principe elke wedstrijd beschikbaar bent 
•  Meld je tijdig af bij je leider als je niet kunt meedoen met de 

training of de wedstrijd 
•  Douchen na de wedstrijd en de training is verplicht 
•  Laat de kleedlokalen schoon achter na de wedstrijd en training, 

het is alleen toegestaan kleedlokalen te gebruiken waarvoor ze 
bestemd zijn.

•  Tijdens de wedstrijd en in het kleedlokaal je mobieltje afzetten 
•  Gebruik van alcohol onder de 18 jaar is verboden, drugs 
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helemaal. Bezit of gebruik van drugs zal leiden tot royement. 
•  Doe mee aan activiteiten die de vereniging organiseert 
•  Help de trainer met het opruimen van de materialen en de ballen 
•  Laat geen rotzooi slingeren op de velden, gooi afval in de 

afvalbakken 

Uiteraard is het fantastisch als de spelers zich goed gedragen en 
normen en waarden respecteren. Echter hierin speelt u ook als ouder 
een rol, door zelf een voorbeeld te zijn voor uw zoon of dochter en 
hen aan te spreken als u waarneemt dat hij/zij zich misdraagt. 
Leiders en trainers zullen contact opnemen ingeval uw zoon of 
dochter de normen en waarden van DVG niet in acht neemt. 

OMGANGSREGELS DVG – KINDVEILIGHEID
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen veilig zijn binnen onze 
vereniging. Dit betekent niet alleen dat we zorgen voor een veilig 
sportklimaat, maar ook voor een prettige en beschermde omgeving. 
Wij willen deze veilige omgeving waarborgen door aandacht te 
hebben voor een open en positieve atmosfeer en door duidelijke 
afspraken over omgangsvormen te maken. Naast het normen- en 
waardenbeleid en de aanstelling van vertrouwenspersonen hebben 
wij daarom ook omgangsregels geformuleerd. Wij vragen van alle 
medewerkers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers, dat zij 
meewerken aan het naleven van onderstaande omgangsregels.

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en 
discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen DVG. 

2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. Ik 
kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen 
zijn of haar wil aan.

3. Ik val de ander niet lastig en ik berokken de ander geen 
schade. 

4. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn 
machtspositie. 

5. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of 
opmerkingen over anderen.  Ik doe niet mee aan pesten, 
uitlachen of roddelen. Ik negeer de ander niet. 

6. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander 
niet, ik neem geen wapens mee. 

7. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte 
aandacht. 

8. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste 
opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk. 

9. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar 
hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om 
hulp. 

10. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden 
en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en 
meldt dit zo nodig bij het (jeugd)bestuur.

Bij de start van het nieuwe seizoen willen wij een aantal regels voor 
spelers en leiders nog een afzonderlijk aanstippen via af te sluiten 
teamcontracten.

PARKEREN
Wij verzoeken u om uw voertuigen niet te parkeren in de bermen 
van de Sportlaan omdat dit de nodige overlast bezorgt voor de 
aangrenzende bewoners. Bovendien geeft dit ook verkeersgevaar-
lijke situaties omdat de meeste kinderen de Sportlaan gebruiken als 
toegangsweg tot onze fietsenstalling. Er is voldoende parkeergele-
genheid voorhanden op ons eigen parkeerterrein en op de parkeer-

plaatsen langs de Oude Dijk bij Sporthal Pius X en voor de Serenade. 
Wij hebben een goede relatie met onze buren en dit willen wij graag 
zo houden. 

SPELREGELS
Voor de diverse leeftijdscategorieën gelden afwijkende spelregels. 
Bij de JO7 t/m JO11 gelden de volgende bijzondere regels: 

• De buitenspelregel is niet van toepassing. 
• Een strafschop wordt slechts bij hoge uitzondering gegeven 

(afstand 7 m, bij JO11 9 m) Tijdens de wedstrijd wordt een 
strafschop alleen gegeven bij het ontnemen van een duidelijke 
scoringskans. 

• Vrije bal: Een vrije bal mag gepasst, ingedribbeld, of geschoten 
worden.

•  Een terugspeelbal (gespeeld via een voet) mag niet door de 
keeper worden opgepakt. Wanneer dit wel gedaan wordt, wordt 
een waarschuwing gegeven. Bij herhaling van de overtreding 
volgt een indirecte vrije trap op 7 meter afstand van de 
achterlijn. Een terugspeelbal die niet via de voet gaat(scheen, 
knie, bovenlichaam en hoofd) mag wel worden opgepakt. Bij de 
JO7 is er geen keeper.

•  Een achterbal wordt vanaf de grond genomen binnen het 
keepersgebied door de bal in te dribbelen, te passen of te 
schieten. De achterbal kan zowel door de keeper als door een 
veldspeler worden genomen. 

•  Uitbal: Bij een uitbal moet het spel hervat door in te dribbelen. 
Passen en/of schieten is niet toegestaan. Nadat de bal is 
ingedribbeld kan er direct worden gescoord door de speler die 
indribbelt.    

•  Hoekschop: Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van 
het speelveld genomen door de bal in te dribbelen, in te passen 
of in te schieten. In alle gevallen kan er direct gescoord worden 
door de speler die de hoekschop neemt.

•  Alle overtredingen worden bestraft met een directe vrije schop. 
Hierbij en bij elke andere spelhervatting staan de tegenstanders 
op een minimale afstand van 5 meter. 

Bij de JO13 t/m JO19 gelden de normale spelregels van de KNVB. 
Voor de JO13 gelden echter nog de volgende afwijkende regels: 

• Doelschop wordt genomen vanaf rand strafschopgebied 
•  Hoekschop wordt genomen vanaf 10,15 m vanaf hoekvlag 
•  Vrije schop verdedigende partij binnen eigen strafschopgebied 

wordt genomen vanaf rand strafschopgebied 

SPORTKLEDING - KORTING VOOR DVG-LEDEN
DVG heeft een eigen kledingsponsor: Sportshop Laarbeek. Naast 
sponsoring zal Sportshop Laarbeek ook een aantal artikelen leveren 
met een speciale DVG-cataloguskorting. Deze artikelen worden indien 
gewenst gratis voorzien van clublogo en initialen en zijn te bestellen via 
de webshop. De webshop is bereikbaar via www.sportshoplaarbeek.nl.  
Sportshop Laarbeek maakt gebruik van een spaarkaartsysteem. Is de 
spaarkaart vol (bij besteding van 100 euro), dan krijg je op je volgende 
aankoop 10 euro korting (niet van toepassing op actie-artikelen en 
speciaal geprijsde DVG-artikelen en waardebonnen). Tevens kunnen 
leden, als ze hun kassabon inleveren bij DVG, bijdragen aan de gezonde 
financiën van onze club. DVG ontvangt nl. van Sportshop Laarbeek een 
vergoeding naar rato van de door de leden ingeleverde kassabonnen. 
De kassabonnen kunnen worden ingeleverd op het wedstrijdsecretari-
aat.
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Bij de interne kledingverkoop kan men ook DVG-boxershorts 
bestellen. Deze boxershorts zijn leverbaar in twee kleuren en in 
diverse maten en kosten € 4,00 per stuk ongeacht de kleur. Speciale 
actie: Bij aanschaf een 1 gele en 1 rode boxershort betaalt u in totaal 
slechts € 6,00. En bij een grotere afname per team zijn nog extra 
actiekortingen mogelijk.

Op zaterdag 17 augustus vindt er in de DVG-kantine weer een 
verkoop plaats van clubkleding. 

Het adres van Sportshop Laarbeek is: Heuvelplein 20 ,5741 JK Beek 
en Donk, tel. 0492-450499. 

TENUE
Het tenue van DVG bestaat uit een rood-geel gestreept shirt, een 
zwarte broek en rode sokken. Dit tenue (excl. sokken) wordt dankzij 
onze sponsoren ter beschikking gesteld door DVG en hoeft dus niet 
te worden aangeschaft. Sokken zijn verkrijgbaar in de kantine (kosten 
€ 10,00 per paar). In de contributie is een bedrag van € 5,00 verwerkt 
voor het wassen van deze kleding. Tijdens het trainen draag je de 
sportkleding die je wilt (bijv. het shirt van je favoriete voetbalclub). 
Als het koud is een trainingspak, bij regen bevelen wij aan een dun 
regenjack te dragen. Het is ook mogelijk om speciale trainingskleding 
met clublogo en eigen initialen aanschaffen via Sportshop Laarbeek.

Indien je in een team speelt wat beschikt over door DVG verstrekte 
trainingspakken, kunnen deze alleen worden gedragen tijdens 
het vervoer naar en tijdens de wedstrijd. Na de wedstrijd wordt er 
omgekleed in normale kleding zodat de trainingspakken niet te snel 
slijten. 

Voor rode DVG-sokken, voetbalschoenen en scheenbeschermers 
dien je zelf te zorgen. Het dragen van scheenbeschermers is verplicht. 
Zonder scheenbeschermers mag je niet deelnemen aan de wedstrijd. 
 
VERTROUWENSPERSOON
DVG wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier 
bezig is met voetbal en zich thuis voelt binnen de vereniging. Met 
elkaar doen we er alles aan om op een sociaal verantwoorde manier 
met elkaar om te gaan.
 
Maar stel nu dat ….
De praktijk heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen 
zijn waarbij grensoverschrijdend of ongewenst gedrag plaats kan 
vinden, ook binnen onze club. 
Onder grensoverschrijdend of ongewenst gedrag wordt in ieder 
geval verstaan: 
• interne criminaliteit, agressie, geweld
• sexuele intimidatie, discriminatie
• drugsgebruik,overmatig alcoholgebruik
• pesten
Binnen DVG willen wij dit graag voorkomen en mocht dit gedrag 
toch worden vastgesteld willen wij dit op een juiste en waardige 
manier behandelen in lijn met de vastgestelde normen en waarden. 
Dat is dan ook één van de redenen waarom DVG  vertrouwensper-
sonen heeft aangesteld. Een centraal aanspreekpunt, laagdrempelig 
toegankelijk, om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we 
met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Voorkomen is beter dan genezen.
De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen 

vóórdat er problemen zijn. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht 
met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat 
er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, 
coaches, ouders, en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten 
en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een 
ongewenste situatie. Dit maakt dat deze situatie niet verergert en ook 
herhaling kan zo voorkomen worden.

Wanneer en waarmee kun je terecht bij de vertrouwensper-
soon?
Als je als speler, ouder, leider of trainer vragen hebt over de manier 
van omgaan met elkaar binnen de vereniging of binnen een team, 
dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon. De vragen die je hebt 
kunnen o.a. gaan over:
• pesten en gepest worden;
• ‘grensoverschrijdend gedrag’: de manier waarop je benaderd 

en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach 
ervaar je als onprettig;

•  je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt 
omgegaan binnen de vereniging/het team;

•  je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig 
is;

•  iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar 
gedrag;

•  als ouders, leiders en of trainers graag advies willen hebben 
indien een kind een gedragsprobleem heeft en dit raakvlakken 
heeft met zijn functioneren op het veld of binnen het team of de 
club.

In principe is de vertrouwenspersoon er voor (vermoedens van )
incidenten en vragen hier om heen, die tussen leden plaatsvinden of 
hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten 
binnen DVG-verband en de betrokkene(n). Uiteraard kan je altijd 
terecht voor vragen en advies. Bij twijfel: bespreek met de vertrou-
wenspersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is.
De vertrouwenspersoon kan desgewenst ook als bemiddelaar 
optreden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met 
toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten DVG. De 
vertrouwenspersoon is er voor iedereen die betrokken is bij de 
Jeugdafdeling van DVG.

Hoe vertrouwelijk is de vertrouwenspersoon?
Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere 
personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies 
te vragen zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg of 
toestemming van betrokkenen gebeuren!
De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de 
verantwoording van de voorzitter van de Jeugdcommissie. Indien de 
vertrouwenspersoon van mening is dat de verantwoordelijke leden 
van de jeugdcommissie dienen te worden ingeschakeld, zal zij dit pas 
doen nadat hier expliciet door de betrokkene toestemming voor is 
gegeven.

Wie zijn de vertrouwenspersonen van DVG?
Rik van Ruremonde is onze vertrouwenspersoon voor de pupillen 
(JO7 t/m JO13). Rik is telefonisch bereikbaar op 06-20133210. Voor 
de juniorenafdeling bestaat op dit moment een vacature. 
Geïnteresseerden voor deze functie kunnen zich aanmelden via de 
jeugdvoorzitter.
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Waar is de vertrouwenspersoon niet voor?
De vertrouwenspersoon is er niet voor voetbalzaken. Deze zaken 
worden eerst besproken met de verantwoordelijke leider of trainer 
en indien noodzakelijk met de verantwoordelijke coördinator.
 
VERVOER BIJ UITWEDSTRIJDEN
We gaan naar de uitwedstrijden met de auto. Voor het vervoer doet 
DVG een beroep op alle ouders/verzorgers zeker omdat wij ook 
geen vergoedingen meer verstrekken aan de leiders. We hopen dat 
de ouders net als voorgaande jaren, weer hun medewerking geven 
om op toerbeurt te rijden. Als alle ouders meewerken komt dit neer 
op 3 of 4 keer rijden per jaar. Uiteraard vinden we het fijn als ouders 
ons begeleiden naar uitwedstrijden, ook al zijn ze niet aan de beurt. 
De leiders zullen de ouders tijdig benaderen wanneer zij gepland 
staan om te rijden. Vaak zal de leider aan het begin van het seizoen 
een vervoerschema verstrekken, zodat u hier als ouders ook tijdig 
rekening mee kunt houden. Indien de datum in de planning niet 
schikt, probeer in 1e instantie te ruilen met ouders van andere spelers 
in het team. Bij geen bericht gaan we er van uit dat ouders op het 
afgesproken tijdstip aanwezig zijn. Vertrektijden worden ruim op tijd 
via de website bekend gemaakt . 
Gelet op hun geringe rij-ervaring is het voor 17-jarige aspirant-be-
stuurders niet toegestaan om medespelers te vervoeren naar (uit)
wedstrijden

WEDSTRIJDEN, WANNEER EN HOE WEET JE DAT
Vanaf eind augustus wordt er elke zaterdag gevoetbald tot de 
winterstop die medio december begint. Het programma wordt 
enige weken vooruit bekend gemaakt via de website welke altijd 
up-to-date is. Tevens vind je het programma in het Brabants Centrum 
en op raambiljetten bij Liempdse ondernemers (RegioBank, ’t Erfke, 
de Vuurput, Putmans, Garage van Oorschot). Bij thuiswedstrijden 
gelden voor de verschillende categorieën vaste speeltijden. De 
aanvangstijden zijn als volgt:
 
JO19  (A-jun) : aanvang wedstrijd 14:30 uur
JO17  (B-jun) : aanvang wedstrijd 14:30 uur
JO15  (C-jun) : aanvang wedstrijd 13:00 uur
JO13  (D-pup) : aanvang wedstrijd 11.30 uur 
JO11  (E-pup) : aanvang wedstrijd 09.30 uur 
JO10  (E-pup  : aanvang wedstrijd 09:30 uur
JO9   (F-pup) : aanvang wedstrijd 10.45 uur
JO8   (F-pup) : aanvang wedstrijd 10:45 uur 
JO7   (Minis) : aanvang wedstrijd 09.30 uur 

De speeltijden voor uitwedstrijden verschillen per vereniging. Het 
tijdstip van het spelen van een uitwedstrijd evenals de vertrektijd vind 
je terug in het programma op de website. Als we spreken over de 
vertrektijd, is dit ook echt de tijd dat we vertrekken. Iedereen dient 
tijdig aanwezig te zijn, zodat we zonder te haasten, veilig naar de 
tegenstander kunnen reizen en daar ook op tijd aanwezig zijn. 

Zorg dat je op tijd bent: 
Moet je thuis voetballen, zorg dan dat je minstens een half uur voor 
aanvang van de wedstrijd aanwezig bent. Als hierover binnen je team 
andere afspraken zijn gemaakt, houd je dan aan deze tijden. Je kunt 
je dan rustig omkleden en je staat dan op tijd op het veld. Ook is er 
tijd voor een warming-up en hebben de leiders tijd de opstelling door 
te spreken. Bij de start van het seizoen zullen de leiders je  hierover 
informeren.

Het vertrekken naar een uitwedstrijd gebeurt altijd vanaf het 
parkeerterrein van het sportpark van DVG " De Roode Bleek". Let op, 
als er ver gereden moet worden is de vertrektijd altijd één uur en een 
kwartier voor aanvang van de wedstrijd. Denk niet te gemakkelijk, oh 
ze wachten wel even, het team zal namelijk zonder jou vertrekken.
 
WEBSITE WWW.DVGLIEMPDE.NL
Voetbalvereniging DVG beschikt over een eigen website, www.
dvgliempde.nl . Op deze website vinden jullie alle informatie die 
je nodig hebt gedurende het seizoen zoals het programma per 
speeldag en de uitslagen van alle teams. 
Onder de rubriek Laatste nieuws wordt informatie gepubliceerd welke 
bedoeld is voor spelers, jeugdkader en ouders (zoals aankondigingen 
van activiteiten en nieuws van onze vereniging).
Onder de rubriek Teamnieuws wordt informatie van een (groep)
team(s) gepubliceerd (bijv. afgelasting training of wijziging vertrektijd). 
Onder de rubriek Jeugd vind je de algemene info over de jeugdteams.
Voor specifiek nieuws van een team kun je terecht op de teampagina 
van je eigen team. Let op: je leider zal vaak via deze pagina het 
laatste nieuws verspreiden. Indien je een team selecteert verschijnt 
een teamfoto incl. de namen van de spelers en leiders/trainers en 
overige info zoals programma, uitslagen, teamsponsors en wedstrijd-
verslagen.
Leiders kunnen zelf berichten op hun teampagina zetten na het 
verkrijgen van een inlogcode via de webmaster.

In de rubriek Leden staan formulieren opgenomen voor het 
aanmelden en wijzigen van de lidmaatschapgegevens. Hier vind je 
ook informatie omtrent de contributie, de AVG-regels, kindveiligheid 
en normen & waarden etc.. 
In de rubriek Clubinfo vind je het contactformulier waarbij je de 
mogelijkheid hebt om een aantal functionasrissen binnen DVG te 
mailen. Als je een wedstrijdverslag wilt insturen voor de website of 
een stukje voor ons clubblad ‘de DVG’er’, kun je hier ook terecht.
We roepen iedereen op om regelmatig te website te bezoeken. Zo 
word je snel voorzien van de laatste informatie.. 

ZORGVULDIG OMGAAN MET MATERIALEN
De club onderkent de noodzaak van goed materiaal. Jaarlijks wordt 
dan ook via onze beheerstichting De Roode Bleek een fors bedrag 
geïnvesteerd in nieuwe trainingsballen, hesjes, doelnetten en ander 
materiaal. Helaas moeten wij constateren dat er elk seizoen toch zaken 
beschadigd zijn of verloren gegaan zijn. Wij roepen iedereen (leiders, 
trainers en spelers)nogmaals op om zorgvuldig met onze materialen 
om te gaan. Afgelopen seizoen bleken veel ballen beschadigd te zijn. 
Mogelijk komt dit doordat de ballen keihard tegen de metalen omheining 
van het kunstgrasveld worden gespeeld. Dit is zowel voor de ballen als 
voor de omheining niet goed, dus probeer dit te voorkomen. Zorg 
er als trainer/leider in ieder geval voor dat je de gebruikte materialen 
(ballen, hesjes etc.) telt als je aan een training of wedstrijd begint en zorg 
ervoor dat hetzelfde aantal weer opgeborgen wordt. Van onze spelers 
verwachten wij dat zij zorgvuldig omgaan met de wedstrijdkleding (en 
ook andere materialen). Tip: Denk ook eens aan het wassen van de 
hesjes. Ook verzoeken wij ouders om toe te zien op onzorgvuldig en 
oneigenlijk gebruik van materialen. Bijv. doelnetten en pupillengoals zijn 
niet geschikt als klimrek en bovendien kan het beklimmen tot gevaarlijke 
situaties leiden voor uw kind.
Bijkomend voordeel van een zorgvuldig gebruik is dat wij aanzienlijk 
op de kosten kunnen besparen en daarmee de contributie op een laag 
niveau kunnen houden.
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START COMPETITIE
De start van het nieuwe voetbalseizoen (competitie) is door de 
KNVB zowel voor de junioren als voor de pupillen gepland op 
zaterdag 21 september. Voor de competitiestart spelen alle teams 
nog 3 bekerwedstrijden welke gepland staan op de zaterdagen 31 
augustus, 7 en 14 september. De mini-teams starten hun competitie 
pas medio september. Op zaterdag 24 augustus spelen de teams 
nog een vriendschappelijke wedstrijd of een toernooi.

KICK-OFF DAG 17 AUGUSTUS
De kick-offdag is dit jaar voor de categorieën JO7 t/m JO15). Deze 
dag staat gepland op zaterdag 17 augustus. Volg de website voor 
het volledige dagprogramma.

TRAININGEN
Alle selectieteams binnen onze jeugdafdeling trainen 2x per week. 
Ook voor de niet-selectieteams is het streven om deze 2x per week 
te laten trainen. Iedereen dient zich af te melden wanneer men niet 
aan een training kan deelnemen. Als een training niet doorgaat, zal 
de trainer de spelers hiervan tijdig in kennis stellen. Raadpleeg bij 
twijfel altijd eerst de website. 

BIJ GEEN BERICHT WORDT ER DUS ALTIJD GETRAIND. 
Gedurende het seizoen wordt er in de vakanties doorgetraind 
tenzij dit anders gecommuniceerd is door de trainers.
De trainingen van de selectieteams en niet-selectieteams starten 
volgens het schema en de veldindeling op pagina 11.

Sommige teams hebben in aanvang afwijkende trainingstijden. De 
leiders/trainers van elk team zullen u daarover nog inlichten via een 
persoonlijk bericht of via de website. 

IN WELK ELFTAL STA JE?
De teamindelingen hebben wij medio juli via de website 
gepubliceerd. Voor de teams van de junioren en de pupillen zijn 
deze indelingen definitief. Voor de mini’s zijn de indelingen nog 
voorlopig daar er nog geen volledig overzicht is van de nieuwe 
aanmeldingen. Overzicht van de diverse teams staan op pag. 
14  t/m 16. Klasgenootjes zijn soms niet in gelijke categorieën 
ingedeeld. De reden hiervoor is dat de KNVB de leeftijdsgrens van 
1 januari hanteert om te bepalen in welke categorie je komend 
seizoen gaat spelen. De consequentie hiervan is dat spelers die op 
school in dezelfde "groep" zitten, gesplitst kunnen worden over 
twee leeftijdscategorieën. 

NIET BLIJ MET DE INDELING WAT DAN…..?
We hebben in overleg met de leiders en trainers, op basis van de 
regels van ons jeugdbeleidsplan, geprobeerd om zo goed mogelijk 
de teams samen te stellen. Het zal soms niet naar ieders wens en 
volle tevredenheid zijn. Dit is ook een onmogelijke opgave. Immers 
we hebben rekening te houden met 240 spelers! 
Heb je "grote" problemen met de elftalindeling, meld dit dan even 
bij de coördinator van de categorie waarin je speelt. Uitgangspunt 
zal in nagenoeg alle gevallen zijn dat je begint te trainen en te 
spelen in het team waarin je bent ingedeeld. Mocht dit echt niet 
lukken dan zullen we in individuele gevallen spelers overplaatsen, 
mits dit mogelijk is. 

COMPETITIE-INDELING
De teams van DVG spelen bij de KNVB district Zuid 2. 
De definitieve klassen-indelingen worden gepubliceerd op de 
website of kan je vinden op de website van de KNVB (www.voetbal.
nl). Alle teams spelen in twee reeksen, een zogenaamde najaarsreeks 
(september t/m december) en een voorjaarsreeks (januari t/m april). 
Tijdens de winterstop zal de KNVB de competities opnieuw indelen 
op basis van de prestaties van de teams in de najaarsreeks. 

VERPLICHT SPELREGELBEWIJS 
De 2e-jaars B-junioren (JO17) zijn verplicht een spelregelbewijs te 
halen. Dit betekent dat spelers uit het geboortejaar 2002 alleen 
speelgerechtigd zijn voor dit seizoen als zij in het bezit zijn van een 
dergelijk bewijs. 

NIEUWE WEDSTRIJDVORMEN  JO11-JO12 
Vanaf vorig seizoen spelen alle JO11-teams in een nieuwe 
wedstrijdvorm van 8 tegen 8 op een versmald half veld(afmeting 
42,5 m bij 64 m. Hiervoor gelden de volgende spelregels: 

Speelduur: 2 x 30 minuten met max. 10 minuten rust. Per helft 
vindt er een time-out (na 15 minuten) plaats van 2 minuten. De 
begeleider heeft dan de mogelijkheid om positief terug te blikken 
en vooruit te kijken, en de pupillen kunnen  wat drinken. Na de 
time-out wordt het spel hervat door middel van een aftrap in
het midden van het veld door de partij die bij aanvang van de 
time-out de bal in het bezit had.
Hoekschop: Bij een hoekschop wordt de bal vanuit de hoek 
gepasst of gedribbeld.
Achterbal: Bij een achterbal wordt de bal ingebracht door vanaf de 
grond te passen of te schieten. Keeper mag dus niet uit de hand 
schieten of de bal werpen. Hij mag dit wel als er geen sprake is van 
een achterbal.
Terugspeelbal: Een terugspeelbal mag door de keeper niet 
opgepakt worden.
Uitbal: Bij een uitbal wordt het spel hervat door in te dribbelen.
Passen en/of schieten is niet toegestaan. De tegenstander staat
altijd op minimaal 5 meter afstand. Nadat de bal is ingedribbeld
kan er worden gescoord door de speler die indribbelt.
Vrije schop: Naast schieten en passen nu ook dribbelen.
Afstand: De tegenstander staat minimaal op 5 meter afstand bij 
elke spelhervatting
Strafschop: Op 9 m. Alleen indien er sprake van het ontnemen van 
een duidelijke scoringskans.
Rituelen: Spelers schudden voorafgaand aan de wedstrijd handen 
met elkaar en geven elkaar na afloop een high five als
dank voor een leuke wedstrijd.
Standen: De KNVB zal voor deze categorie wel standen  of 
 klassementen tonen. 

HET SEIZOEN 2019-2020:
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BELANGRIJKE DATA AANVANG SEIZOEN 
Zaterdag 17 augustus 2019  Kick-off dag JO7 t/m JO15
Maandag 19 augustus 2019  Start trainingen (behoudens andere teamafspraken)
Woensdag 21 augustus 2019 Zonnebloem-training JO7-JO8 (aanvang 14:00 uur)
Zaterdag 24 augustus 2019  Wedstrijd (vrd) of deelname Beerse Boys toernooi 
Zaterdag 31 augustus 2019  1e bekerronde jeugd categorie A-B
Zaterdag 7 september 2019  2e bekerronde jeugd categorie A-B
Zaterdag 14 september 2019 3e bekerronde jeugd categorie A-B
Zaterdag 21 september 2019 1e competitiewedstrijd jeugd categorie A-B
Maandag 23 september 2019 Algemene Ledenvergadering DVG

TRAININGSTIJDEN EN VELD 
EN-KLEEDKAMERINDELING

A

A

A

B

B

B

OEFENHOEK

VELD 2

INDELING TRAININGSVELDEN:

Hiernaast staat het trainingsschema en kleedkamerindeling 
zoals dat bij de start van het seizoen gehanteerd zal 
worden. In principe starten de trainingen in de week van 
19 augustus. Sommige (selectie)teams hebben afwijkende 
afspraken qua startdatum van de trainingen. Deze zullen 
door de betreffende trainers gecommuniceerd worden 
aan de spelers. 
Let op: Diverse pupillenteams starten nu al om 18:15 uur. 

Nu er nog diverse vacatures zijn zullen een aantal teams 
voorlopig mogelijk maar 1x per week kunnen trainen. Ook 
hiervan zullen de leiders van de betreffende teams de 
spelers nog afzonderlijk informeren.

Team Dag Tijden Trainingsveld Grootte     Kleedkamer

JO19-1 dinsdag 18.30-20.00 Oefenhoek 1/3 veld  nr 9

JO19-1 donderdag 18.30-20.00 Kunstgras deel A 1/2 veld  nr 9

JO17-1 dinsdag 18.30-20.00 Oefenhoek 1/3 veld  nr 10

JO17-1 donderdag 18.30-20.00 Kunstgras deel B 1/2 veld  nr 10

JO17-2 maandag 18.30-20.00 Kunstgras deel B 1/2 veld  nr 9

JO17-2 woensdag 18.30-20.00 Veld 2 deel A 1/2 veld  nr 9

JO15-1 dinsdag 18.30-20.00 Kunstgras deel A 1/2 veld  nr 3

JO15-1 donderdag 18.30-20.00 Oefenhoek 1/3 veld  nr 3

JO15-2 maandag 18.30-20.00 Veld 2 deel B 1/2 veld  nr 8

JO15-2 woensdag 18.30-20.00 Kunstgras deel A 1/2 veld  nr 8

JO13-1 maandag 18.30-20.00 Kunstgras deel A 1/2 veld  nr 6

JO13-1 woensdag 18.30-20.00 Veld 2 deel B 1/2 veld  nr 6

JO13-2 dinsdag 18.15-19.45 Veld 2 deel A 1/3 veld  nr 7

JO13-2 donderdag 18.15-19.45 Oefenhoek 1/3  veld nr 7

JO13-3 dinsdag 18.15-19.45 Veld 2 deel B 1/2 veld  nr 4

JO13-3 donderdag 18.15-19.45 Oefenhoek 1/3 veld  nr 4

JO11-1 dinsdag 18.15-19.45 Kunstgras deel B 1/4 veld  nr 5

JO11-1 donderdag 18.15-19.45 Veld 2 deel B 1/4 veld  nr 5

JO11-2 maandag 18.15-19.45 Veld 2 deel A 1/4 veld  nr 4

JO11-2 woensdag 18.15-19.45 Kunstgras deel B 1/4 veld  nr 4

JO10-1 maandag 18.15-19.45 Oefenhoek 1/4 veld  nr 5

JO10-1 donderdag 18.15-19.45 Veld 2 deel B 1/4 veld  nr 5

JO10-2 maandag 18.15-19.45 Veld 2 deel A 1/4 veld  nr 3

JO10-2 woensdag 18.15-19.45 Kunstgras deel B 1/4 veld  nr 3

JO9-1 maandag 18.15-19.15 Oefenhoek 1/4 veld  nr 7

JO9-1 woensdag 18.15-19.15 Oefenhoek 1/4 veld  nr 7

JO9-2 maandag 18.15-19.15 Oefenhoek 1/4 veld  nr 7

JO9-2 woensdag 18.15-19.15 Oefenhoek 1/4 veld  nr 7

JO8-1 maandag 18.15-19.15 Oefenhoek 1/4 veld  nr 7

JO8-1 woensdag 18.15-19.15 Oefenhoek 1/4 veld  nr 7

JO7 woensdag 18.15-19.15 Oefenhoek 1/4 veld  nr 7

MO17-1 dinsdag 18.30-20.00 Veld 2 deel A 1/2 veld  nr 8

MO17-1 donderdag 18.30-20.00 Oefenhoek 1/3 veld  nr 8

Keepers  dinsdag 19.00-20.00 JO15 t/m JO19  

Keepers  donderdag 18.30-19.30 JO10 t/m JO13  

 

KUNSTGRASVELD
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TEAM BEGELEIDING FUNCTIE LIDNR. TELEFOON E-MAIL

JO19-1 Antoine Krol L/TR BZBF162 06-10020481 antoine.krol@home.nl
JO19-1 Mark Verhagen L/TR BWLV978 06-10325223 biancamark@online.nl
JO19-1 Marco van der Heijden TR BWLX17S 0411-632550 makavdheijden@home.nl
JO19-1 Remco van der Heijden GRENS BWLW869 06-27145786 remco.heijden@gmail.com
JO19-1 Jurge van der Velden TR GBHL87X 06-37198422 jurgevandervelden@hotmail.com
JO17-1 Brord van de Sande L/TR FNHN71H 06-57888274 brordvds@gmail.com
JO17-1 Corné Traa L GBJV37E 0411-632999 sandraencorne@home.nl
JO17-1 Henri Voets GRENS BXNT02L 06-30198391 voetskesliempde@gmail.com
JO17-2 Juul van der Vleuten L MLXC42X 06-18904045 juulvdvleuten@gmail.com
JO17-2 Max van den Boogaard L LXSV45B 06-53740892 maxbogaard@gmail.com
JO17-2 Bas van de Schoot L/TR LYPW49A 06-83607537 basvandeschoot@hotmail.com
JO17-2 Freek van Nunen L MDTF50B 06-21375021 Freekvannunen@hotmail.com
JO17-2 Vacature TR NB
JO15-1 John Maas L/TR BXMH527 06-28248338 heidi-john@zonnet.nl
JO15-1 Rick Raaimakers TR BWLW88B 06-13857720 rickraai@hotmail.com
JO15-1 Bastiaan Huybers GRENS FQZR73S 06-53881257 basjehuijb@hotmail.com
JO15-1 Vacature L/TR NB
JO15-2 Ad van de Sande L BWLV37O 06-28655047 adriaantje_sande@live.nl
JO15-2 Han van Roosmalen L/TR FLWG25K 0411-633626 han04051976@gmail.com
JO15-2 Vacature TR NB
JO13-1 Peter van de Sande L/TR NB 06-16028378 stalvandesande@gmail.com
JO13-1 Niels Spaander TR NB 0411-631228 nielsspaander@hotmail.com
JO13-1 Jeroen van Oorschot L/TR BWLS36B 06-53368519 oorschot@autovanoorschot.nl
JO13-1 Hermes, Anton L BWLW82Y 06-51507967 antonendiane@home.nl
JO13-1 Francois van Abeelen L/TR BWLW03C 06-20131201 ingrid.francois@home.nl
JO13-1 Jeroen Schelle TR NB 06-22703537 ivandewestelaken@hotmail.com
JO13-2 Dennis van Abeelen L/TR BWLS76K 06-41892354 d.m.vanabeelen@gmail.com
JO13-2 Eugene van Abeelen L/TR BWLW02B 06-53946072 eugene.ineke@home.nl
JO13-2 Bart van den Heuvel TR NB 06-51995700 bartirma@kpnmail.nl
JO13-3 Harrie de Bresser GRENS MNRZ673 06-41209237 harrydebresser@home.nl
JO13-3 Jenny van Esch L/TR SCVY378 06-45297293 jennyvanesch@gmail.com
JO13-3 Rudi van Esch L/TR NB 06-45297293 jennyvanesch@gmail.com
JO13-3 Johan den Otter TR NB 06-22087221 jomi96@msn.com
JO13-3 Elmer van der Made L/TR NB 06-50406594 evandermade@ziggo.nl
JO11-1 Koen van de Meerendonk L/TR BWLW40Z 06-12380056 koenmeerendonk@hotmail.nl
JO11-1 Marcel van de Loo L/TR BWLV76Z 06-53753823 dvg@mvdlooschilders.nl
JO11-1 Bas Botterman L/TR PWXN198 06-54324816 bas.botterman@hotmail.com
JO11-1 Vacature TR NB
JO11-2 Pim van de Mijden L/TR NB 06-52016024 pvdmijden2vddonk.nl
JO11-2 Koen Voets TR MMFL94E 0411-607294 voetskesliempde@gmail.com
JO11-2 Jurre Traa TR MNQH21O 0411-632999 sandraencorne@home.nl
JO11-2 Vacature L NB
JO10-1 Willem-Jan van Lee L/TR NB 06- 50814953 vanleeschilderwerken@home.nl
JO10-1 Davy Kastelijn L/TR BWLW454 06-21548727 davyjudith@home.nl
JO10-1 Erik van Wijlick L NB 06-20620322 wijlick@hotmail.com
JO10-1 Peter Korst L/TR BXKJ32V 06-51646966 pkorst@hotmail.com
JO10-2 Paul Winters L/TR BXMK69W 06-14388081 wietekebraken@gmail.com
JO10-2 Jurgen van der Velden L NB 06-55133139 jurgenvdvelden@live.nl
JO10-2 Diemo van de Donk TR NB 06-45497673 diemo2001@hotmail.com

BEGELEIDING JEUGDTEAMS 
De volgende leiders en trainers zullen het komende seizoen de elftallen/teams gaan begeleiden. 
Let op: Er zijn nog een aantal vacatures voor leiders en trainers. Mensen die interesse hebben in een van de vacatures kunnen zich wenden tot 
de jeugdcoördinator van de betreffende categorie.
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TEAM BEGELEIDING FUNCTIE LIDNR. TELEFOON E-MAIL

JO9-1 Björn van der Velden L/TR NB 06-53731786 cdebresser@hotmail.com
JO9-1 Lars van der Velden L/TR NB 06-34865599 larsvandervelden@hotmail.com
JO9-1 Willem van der Velden TR NB 06-48269298 wwjvandervelden@gmail.com
JO9-1 Bobby Ham L NB 06-29077059 bobbyham@yahoo.com
JO9-1 Jan van der Schoot L BWLV45P 06-51813040 jan.van.der.schoot@kpnmail.nl
JO9-2 Dongen, Luuk van L/TR FKZW225 06-10643114 luukvandongen90@gmail.com
JO9-2 Hans van den Langenberg L/TR BWLW250 06-36341032 hanstod45@hotmail.com
JO9-2 Thijn van den Biggelaar TR NLJS756 06-24362561 thijn@biggelaarmail.nl
JO9-2 Casper de Maeyer TR NLJP70U 06-42461216 casper@demaeyer.nl
JO8-1 Bas Rombauts L/TR NB 06-10939690 bas@schuurmansrombauts.nl
JO8-1 Bram Schalkx L/TR BWLJ13W 06-22132352 bramschalkx@gmail.com
JO8-1 Frank van Stiphout L NB 06-28596287 vanstiphoutfrank@gmail.com
JO7-1 Vacature L NB
JO7 Kees Voets TR MHLF27L 06-57047793 keesvoets@home.nl
JO7 Stefan Mestrum TR NB 06-46265532 sstefan__@hotmail.com
MO17-1 Jan Smulders L BWLV46Q 06-25304090 j.a.smulders@ziggo.nl
MO17-1 Maarten Jansen TR BXXD814 06-23779284 m.c.jansen2@gmail.com
MO17-1 Richard Kreijveld L/TR BWLW29S 06-42368299 richard.kreijveld@van-hout.com
MO17-1 Wendy Lathouwers L SPWB80R 06-27326340 wendylathouwers@ziggo.nl
MO17-1 Frank Scheutjens TR NB 06-29537178 wendylathouwers@ziggo.nl
NTB Rik Thomassen TR MLXC43Y 0411-631190
Keepers Koen van Leeuwen TR BWLT01T 06-13198408 kleeuwe@hotmail.com
Keepers Aron van Kasteren TR NB 06-31000669 info@keepersschooltalent.nl

JC Koen van Leeuwen voorzitter BWLT01T 06-13198408 kleeuwe@hotmail.com
JC Kees Voets secretaris MHLF27L 06-57047793 keesvoets@home.nl
JC Chielbèr Braken wedstrijdsecretaris GMHR542 06-54783758 chielber@ziggo.nl
JC Anton van de Sande coördinator sportpark FYMR23A 06-28081748 v.d.sande70@home.nl
JC-TCJ Jurge van der Velden JTC GBHL87X 06-37198422 jurgevandervelden@hotmail.com
JC-TCJ Ronald Martens coördinator JO15-JO19 FGHX31C 06-22751972 ronaldmartens23@hotmail.com
JC-TCJ Coen Braken coördinator JO15-JO19 BWLW853 06-51589566 coenenlissy@home.nl
JC-TCJ Maarten Jansen coördinator JO11-JO13 BXXD814 06-23779284 m.c.jansen2@gmail.com
JC-TCJ Marcel van de Loo coördinator JO10-JO13 BWLV76Z 06-53753823 dvg@mvdlooschilders.nl
JC-TCJ Koen van Leeuwen coördinator JO8-JO9 BWLT01T 06-13198408 kleeuwe@hotmail.com
JC Kees Voets coördinator JO7 MHLF27L 06-57047793 keesvoets@home.nl
JC Vacature vertrouwenspersoon NB
JC Rik van Ruremonde vertrouwenspersoon FGGW84I 06-20133210 rikvanruremonde@gmail.com
JAC Wim Braken BWLS82J 0411-632604 w.braken@kpnmail.nl
JAC Mariska van Beers NB 0411-632022 mariskavanbeers@hotmail.com
JAC Corné Traa GBJV37E 0411-632999 sandraencorne@home.nl
JAC Wendy Thomassen NB 0411-631190 jack-wendy@home.nl
JAC Vacature
Scheidsr Anton van de Sande begeleiding jeugd FYMR23A 06-28081748 v.d.sande70@home.nl
Scheidsr Jurge van der Velden begeleiding jeugd GBHL87X 06-37198422 jurgevandervelden@hotmail.com

Wim Driessen zaterdagdienst
Leo Morren zaterdagdienst
Vacature zaterdagdienst

Afkorting Betekenis afkortingen
JAC Jeugdactiviteitencommissie
JC Jeugdcommissie
GRENS Grensrechter
L Leider
TCJ Technische Commissie 

Jeugd
TR Trainer
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OVERZICHT JO15-JO17-JO19-MO17 
Lidnr Naam Telefoon Team  Lidnr Naam Telefoon Team
MDRW57B Maik van Abeelen 0411-633050 JO19-1  NLMQ87M Freek van Breugel 0411-633346 JO17-1
MHSW42K Tim Everaers 0411-678550 JO19-1  NLJP73N Rens van Hastenberg 0411-850869 JO17-1
LYRJ32H Timo Krol 0411-633238 JO19-1  PHPW03N Darren van Hedel 06-51465394 JO17-1
LZVQ32N Tim van de Laar 0411-631316 JO19-1  MSGM04R Vince Kapteijns 0411-633292 JO17-1
MLYL803 Dirk Melis 06-47018879 JO19-1  NXMR78L Lana Kreijveld 0411-631173 JO17-1
MFFK31D Sjors van Nunen 0411-633869 JO19-1  MKNF90O Jorg van Lierop 0413-474475 JO17-1
MLDS13X Tim Roovers 0411-633799 JO19-1  NLJP70U Casper de Maeyer 06-21683366 JO17-1
MJNV50D Koen van de Sande 0411-633227 JO19-1  NLJP39H Bart van der Pas 0411-632856 JO17-1
MGMD68K Jos Schoenmakers 0411-635236 JO19-1  NJNY758 Bart Roovers 0411-633799 JO17-1
MHSW46O Jurre van Vechel 0411-631299 JO19-1  MLXC44Z Krijn Spaas 0411-851686 JO17-1
MHRZ51U Gijs Verboom 0411-632069 JO19-1  MMFL95F Daan Strik 0411-689504 JO17-1
MGNL33J Gijs Verhagen 0411-631325 JO19-1  NJKC15T Ryan Thomassen 0411-631225 JO17-1
MGVW88E Stef van der Vleuten 0411-633223 JO19-1  MNQH21O Jurre Traa 0411-632999 JO17-1
MHWC28G Melle Voets 0411-633934 JO19-1  MLYL81S Niek Vermaire 06-38752904 JO17-1
     MMFL94E Koen Voets 0411-607294 JO17-1

Lidnr. Begeleiding Telefoon Functie  Lidnr. Begeleiding Telefoon Functie
BZBF162 Antoine Krol 06-10020481 L/TR  FNHN71H Brord van de Sande 06-57888274 L/TR
BWLV978 Mark Verhagen 06-10325223 L/TR  GBJV37E Corné Traa 0411-632999 L
BWLX17S Marco van der Heijden 0411-632550 TR  BXNT02L Henri Voets 06-30198391 GRENS
BWLW869 Remco van der Heijden 06-27145786 GRENS     
GBHL87X Jurge van der Velden 06-37198422 TR     
        
Lidnr Naam Telefoon Team  Lidnr Naam Telefoon Team
NTHS25V Lars Beerlage 0411-633593 JO17-2  NXYX37K Teun Aarts 0411-633373 JO15-1
MKXY54Z Jens van Beers 0411-632022 JO17-2  NXYG31V Jip van Abeelen 0411-633288 JO15-1
PKGH02J Kevin Bekkers 0411-633301 JO17-2  RSDK77L Karim Aleek 06-84484490 JO15-1
NLJS756 Thijn van den Biggelaar 0411-633266 JO17-2  RSDK78M Mohammad Aleek 06-84484490 JO15-1
NLDH26V Okke Brands 06-16817466 JO17-2  NYXD44Q Teun van Beers 0411-632022 JO15-1
NLJP74O Jens Broeders 0411-632909 JO17-2  NTFM72X Tijn Braken 06-51589566 JO15-1
NPDZ53Z Kamiel van den Broek 0411-676722 JO17-2  NLMQ88N Thijs Dill 0411-850955 JO15-1
PKHG96M Tom van der Heijden 0411-684902 JO17-2  NZDV54O Soufian Haddouch 0411-686909 JO15-1
MNDJ14B Abel Jeurissen 0411-631303 JO17-2  NKWB13F Marijn van de Laar 06-42509608 JO15-1
MNDJ13A Harm Melis 06-47018879 JO17-2  NKWB14G Jurre Maas 0411-677335 JO15-1
NYCR45I Raoul Nieuwenhuijzen 06-53682999 JO17-2  PKGG688 Teun Schelle 06-22703537 JO15-1
RHPR94M Joan Romero 06-13274750 JO17-2  NXMR437 Jurre Verbree 0411-633559 JO15-1
NLJP40L Gido Spanjers 06-29265957 JO17-2  PFTL73X Luuk Verkuijlen 0411-631127 JO15-1
NXMZ04W Tijn Swinkels 0411-631441 JO17-2  NYXD18L Jurre van Wijk 0411-631013 JO15-1
MLXC43Y Rik Thomassen 0411-631190 JO17-2     

Lidnr. Begeleiding Telefoon Functie  Lidnr. Begeleiding Telefoon Functie
MLXC42X Juul van der Vleuten 06-18904045 L  BXMH527 John Maas 06-28248338 L/TR
LXSV45B Max van den Boogaard 06-53740892 L  BWLW88B Rick Raaimakers 06-13857720 TR
LYPW49A Bas van de Schoot 06-83607537 L/TR  FQZR73S Bastiaan Huybers 06-53881257 GRENS
MDTF50B Freek van Nunen 06-21375021 L  NB Vacature  L/TR
NB Vacature  TR     
      
Lidnr Naam Telefoon Team  Lidnr Naam Telefoon Team
PBVR54S Chiem van den Biggelaar 0411-633266 JO15-2  NXQH42I Janne de Bresser 0411-632901 MO17-1
PVZM233 Sander van Breugel 0411-633346 JO15-2  QZDX08O Iris van de Donk 0411-633916 MO17-1
PKGG95E Lex van Erp 0411-633196 JO15-2  QLHF82Y Laura van de Donk 0411-633916 MO17-1
NXMR389 Ties Habraken 06-43076848 JO15-2  QZSX06P Esmee van der Heijden 0411-632550 MO17-1
NXMY98S Nolan van der Heijden 06-53117446 JO15-2  NKWB16I Lieke Jennissen 0411-631596 MO17-1
PKGG817 Cas de Kort 0411-633930 JO15-2  RWVM38K Maud van Kollenburg 06-33369216 MO17-1
PPJB51F Kas van de Loo 0411-675303 JO15-2  NXMR79M Keira Kreijveld 0411-631173 MO17-1
NLJP72M Tim van der Meijden 0411-632078 JO15-2  PPQY89Q Caitlin van de Laak 06-25308745 MO17-1
PKKS49N Dennis van Rooij 0411-631269 JO15-2  NKWB15H Lieke Oerlemans 0411-633620 MO17-1
NXMR55C Tim van Roosmalen 0411-633626 JO15-2  QTNG047 Lora van Ruremonde 0411-632516 MO17-1
NLJP69Q Jitse van der Sloot 0411-633371 JO15-2  PKGG78B Dewi Scheutjens 0411-631164 MO17-1
PLFC93U Lars Traa 0411-632999 JO15-2  RCLQ28J Tess Schoones 06-51888154 MO17-1
NXMS57J Bouke Verbree 0411-633559 JO15-2  PKKT988 Senna Smulders 0411-633452 MO17-1
PHBY55O Coen Verhoeven 0411-631819 JO15-2  RLYL82Q Sterre Verhagen 0411-632921 MO17-1
PVTD762 Sil de Vries 06-20684906 JO15-2     

Lidnr Begeleiding Telefoon Functie  Lidnr Begeleiding Telefoon Functie
BWLV37O Ad van de Sande 06-28655047 L  BWLV46Q Jan Smulders 06-25304090 L
FLWG25K Han van Roosmalen 0411-633626 L/TR  BXXD814 Maarten Jansen 06-23779284 TR
NB Vacature  TR  BWLW29S Richard Kreijveld 06-42368299 L/TR
     SPWB80R Wendy Lathouwers 06-27326340 L
     NB Frank Scheutjens 06-29537178 TR
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OVERZICHT JO11-JO13 PUPILLEN 
Lidnr Naam Telefoon Team  Lidnr Naam Telefoon Team
PWQD34C Bowe van Abeelen 0411-633466 JO13-1  QLHF75Y Freek van Abeelen 0411-632905 JO13-2
QTNT52L Kay van Boxtel 06-23175828 JO13-1  QZHN52F Loek van Abeelen 0411-633252 JO13-2
PWPY96S Max Dill 0411-850955 JO13-1  PWPY86P Iwan van den Biggelaar 0411-632858 JO13-2
PKGG61Z Brett van Hal  JO13-1  QLGD399 Sem van Gemert 0411-671207 JO13-2
PVFS464 Siem Hermes 0411-632923 JO13-1  PLFD34I Giel van Hastenberg 0411-850869 JO13-2
PXQG182 Milan Lammers 06-29148189 JO13-1  RMZT516 Cas van den Heuvel 0411-631142 JO13-2
PKGH513 Nout van der Leest 06-53634504 JO13-1  QLGD48B Thijs Jansen 0411-850850 JO13-2
SSJR78A Vic Makelberge 32473822096 JO13-1  PKGG84A Lars van Kollenburg 06-12113347 JO13-2
QKMJ22Q Guus Oerlemans 0411-633620 JO13-1  PLFD45M Lieke van den Langenberg 0411-633398 JO13-2
PKGG93C Luuk van Oorschot 06-53368519 JO13-1  PPHJ92K Migus Fuchs Ribeiro 06-24913962 JO13-2
QJLQ94W Milan den Otter 0411-631018 JO13-1  PWKS48I Kiki Scheutjens 0411-631164 JO13-2
PWKS123 Sven van de Sande 0411-631852 JO13-1  QMBH513 Elin Traa 0411-632999 JO13-2
QLGD458 Niek Schelle 06-22703537 JO13-1  QLGD388 Jens van der Velden 06-22816723 JO13-2
PLFD52M Fenn Spaander 0411-631228 JO13-1  PWZF055 Lex Welvaarts 0411-633587 JO13-2
PBVR67Y Thijs Thomassen 0411-631190 JO13-1  QHVN89X Lars van Zon 06-83604252 JO13-2

Lidnr. Begeleiding Telefoon Functie  Lidnr. Begeleiding Telefoon Functie
NB Peter van de Sande 06-16028378 L/TR  BWLS76K Dennis van Abeelen 06-41892354 L/TR
NB Niels Spaander 0411-631228 TR  BWLW02B Eugene van Abeelen 06-53946072 L/TR
BWLS36B Jeroen van Oorschot 06-53368519 L/TR  NB Bart van den Heuvel 06-51995700 TR
BWLW82Y Hermes, Anton 06-51507967 L     
BWLW03C Francois van Abeelen 06-20131201 L/TR     
NB Jeroen Schelle 06-22703537 TR     

        
Lidnr Naam Telefoon Team  Lidnr Naam Telefoon Team
PKGG769 Bas van den Braak 0411-633095 JO13-3  QPNK94E Thom van den Anker 06-51213301 JO11-1
PVZL97N Geert de Bresser 0411-632901 JO13-3  QLGD366 Guus Botterman 06-23250728 JO11-1
QZKN382 Daniek Daverveld 0411-633772 JO13-3  RYSP88H Thomas Jansen 0411-850850 JO11-1
RSBB67R Benthe van Dongen 06-27197510 JO13-3  QZXY418 Tim van Krieken 0411-689868 JO11-1
PGRG92A Guus van de Donk 0411-633916 JO13-3  QLGD355 Jason van de Loo 06-47492898 JO11-1
PZBW363 Jesper van Esch 0499 391281 JO13-3  QLGD447 Ward van de Meerendonk 06-12380056 JO11-1
PRFP90W Luuk van der Heijden 0411-632550 JO13-3  QLGD11T Pelle Sanders 0411-210578 JO11-1
QLHF59W Levi van den Heuvel 06-30044970 JO13-3  QLGD31Z Melle van Wijk 0411-631013 JO11-1
SQJM63N Daan van Krieken 0411-689868 JO13-3  QMNL386 Ruud van Wijlick 0411-689691 JO11-1
PKGG725 Ruud van der Made 0411-632991 JO13-3  QTNG09C Teun van Zon 06-83604252 JO11-1
RYNQ434 Job Putmans 06-51594077 JO13-3     
QLCF922 Brent van de Sande 06-25433400 JO13-3     
PWKS237 Tom Scheutjens 0411-632808 JO13-3     
PWSH36E Sem Smetsers 0411-632538 JO13-3     
QPHF532 Christian Termeer 06-51867488 JO13-3     

Lidnr. Begeleiding Telefoon Functie  Lidnr. Begeleiding Telefoon Functie
MNRZ673 Harrie de Bresser 06-41209237 GRENS  BWLW40Z Koen van de Meerendonk 06-12380056 L/TR
SCVY378 Jenny van Esch 06-45297293 L/TR  BWLV76Z Marcel van de Loo 06-53753823 L/TR
NB Rudi van Esch 06-45297293 L/TR  PWXN198 Bas Botterman 06-54324816 L/TR
NB Johan den Otter 06-22087221 TR  NB Vacature  TR
NB Elmer van der Made 06-50406594 L/TR     
        
Lidnr Naam Telefoon Team  
QZLH257 Hannes van Aarle 0411-607768 JO11-2
SLQF59J Ties vd Biggelaar 06-51247374 JO11-2
RBMJ98Z Jorg van Giersbergen 0411-633162 JO11-2
PWKS03V Douwe Habraken 06-43076848 JO11-2
RRCK32K Lars de Jong 0411-689575 JO11-2
STCC70Z Gijs van den Langenberg 06-25328397 JO11-2
QPHF29X Guus van de Loo 06-12262845 JO11-2
QTFH76H Nik van der Mijden 06-52016021 JO11-2
SSQP464 Lukas Said 06-16650052 JO11-2
QLGD414 Tim van de Sande 06-25433400 JO11-2
RSNP73A Freek Verkuijlen 0411-631127 JO11-2

Lidnr Begeleiding Telefoon Functie
NB Pim van de Mijden 06-52016024 L/TR
MMFL94E Koen Voets 0411-607294 TR
MNQH21O Jurre Traa 0411-632999 TR
NB Vacature  L
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OVERZICHT JO7-JO8-JO9-JO10 
Lidnr. Naam Telefoon Team  Lidnr. Naam Telefoon Team
RPWV54V Finn Bierman 06-51748168 JO10-1  SQCL666 Maik van Boxtel 06-51305731 JO10-2
SLQF75L Gijs Gommers 0411-211457 JO10-1  QZXY46D Jelt Braken 06-55262851 JO10-2
RSVQ07G Nikki Kastelijn 0411-678928 JO10-1  SLQF64H Sem Hueber 06-13214181 JO10-2
QNCR97L Tijn Korst 0411-850825 JO10-1  QZXY40H Sem van Kasteren 06-52304934 JO10-2
SPFV73W Jens van Lee 06-50814953 JO10-1  RXYR367 Jennifer Lammers 06-29148189 JO10-2
SJVC77L Lotte Onland 06-52186806 JO10-1  RGFJ24G Tieme Schippers 06-46100464 JO10-2
RXYR56D Maik Verhoeven 06-20556140 JO10-1  SLQF56G Aron Veenhuis 06-22018110 JO10-2
RZMR167 Tijn Verhoeven 06-15164631 JO10-1  SRTG27W Martijn Veroude 06-42374771 JO10-2
RKHZ39Q Joep van Wijlick 0411-689691 JO10-1  RSVP99A Bruce Winters 0411-210280 JO10-2

Lidnr. Begeleiding Telefoon Functie  Lidnr. Begeleiding Telefoon Functie
NB Willem-Jan van Lee 06- 50814953 L/TR  BXMK69W Paul Winters 06-14388081 L/TR
BWLW454 Davy Kastelijn 06-21548727  L/TR  NB Jurgen van der Velden 06-55133139 L
NB Erik van Wijlick 06-20620322 L  NB Diemo van de Donk 06-45497673 TR
BXKJ32V Peter Korst 06-51646966 L/TR     
BWLW454 Davy Kastelijn 06-21548727  L/TR     

Lidnr Naam Telefoon Team  Lidnr Naam Telefoon Team
SLVZ63F Nelis van Aarle 0411-607768 JO9-1  SSQP42Y Dax van Alebeek 06-47466066 JO9-2
SMZV01A Moos van Erp 06-48182758 JO9-1  SSSN619 Sijmen van Berkel 0411-850803 JO9-2
SQCL699 Thijs Ham 0411-707824 JO9-1  SQWN35A Stijn van Berkel 06-20400054 JO9-2
SQBR92Y Ties van de Loo 06-12262845 JO9-1  SQFH80H Mees van Boxtel 06-12665211 JO9-2
SSBL37D Bram Onland 06-52186806 JO9-1  SSDR00D Daan van Breugel 06-22062951 JO9-2
SPYW63V Teun van de Schoot 06-51813040 JO9-1  SPYW65X Marijn van Dongen 06-10643114 JO9-2
SQRZ66B Leen van der Velden 06-48269298 JO9-1  SSVG028 Fedde van Helvoort 06-422010437 JO9-2
SLVZ57G Mathijs van der Velden 06-34865599 JO9-1  SSDQ95Y Levi Janssens 06-10175847 JO9-2
SLQF72I Teun van der Velden 06-22816723 JO9-1  SQFH737 Gijs de Kort 0411-633930 JO9-2
        
Lidnr Begeleiding Telefoon Functie  Lidnr Naam Telefoon Team 
NB Björn van der Velden 06-53731786 L/TR  FKZW225 Dongen, Luuk van 06-10643114 L/TR
NB Lars van der Velden 06-34865599 L/TR  BWLW250 Hans van den Langenberg 06-36341032 L/TR
NB Willem van der Velden 06-48269298 TR  NLJS756 Thijn van den Biggelaar 06-24362561 TR
NB Bobby Ham 06-29077059 L  NLJP70U Casper de Maeyer 06-42461216 TR
BWLV45P Jan van der Schoot 06-51813040 L     

Lidnr Naam Telefoon Team  Lidnr Naam Telefoon Team
SRTG24T Guus van Leeuwen 06-28596287 JO8-1  SSJJ23I Lynn van Abeelen 06-13933623 JO7-1
SRTG23S Rein van Leeuwen 06-13198408 JO8-1  SSQP43Z Rick Jacobs 0411-851747 JO7-1
SQFH77B Floris Rombauts 0411-633634 JO8-1  SSJR816 Rens van Leeuwen 06-15512862 JO7-1
SCVY208 Melle Schalkx 06-22132352 JO8-1  SSSN538 Liz Raaimakers 06-13857720 JO7-1
SRHT64M Jurre Schippers 06-57882263 JO8-1  SSVG15I Julie Stekelenburg 06-28998135 JO7-1
SQTQ56B Guus van de Schoot 06-51813040 JO8-1  SRXS85Y Floor Eltink 06-12331467 JO7-2
SSWW52C Thijl Spierings 0411-633890 JO8-1  SSCJ85N Dez Mestrum 06-46265532 JO7-2
SSVF953 Maud Wijlick 06-20620322 JO8-1  SSJJ27M Daan Smulders 06-23950240 JO7-2
SPFV74X Bing Winters 06-41029506 JO8-1  SSJJ692 Jesse Smulders 06-23950240 JO7-2
        
Lidnr Begeleiding Telefoon Functie  Lidnr Begeleiding Telefoon Functie
NB Bas Rombauts 06-10939690 L/TR  MHLF27L Kees Voets 06-57047793 TR
BWLJ13W Bram Schalkx 06-22132352 L/TR  NB Stefan Mestrum 06-46265532 TR
NB Frank van Stiphout 06-28596287 L   Vacature JO7-1 L

De jeugdcommissie wenst iedereen een plezierig 
en sportief seizoen 2019-2020 toe!
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