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INHOUDSOPGAVE 



 
 

Beste leden van S.V. Lottum en ouders, 
 
Voor jullie ligt de informatiegids van S.V. Lottum afdeling voetbal. 
Doel van deze informatiegids is antwoord te geven op de vraag hoe 
het een en ander georganiseerd is binnen S.V. Lottum. 

 
Wat kunt u zoal vinden in het clubblad? 

Tenue. 
Trainingstijden. 
Gedragsregels geldend bij S.V. Lottum. 
Wetenswaardigheden over de club. 

 
Wij als bestuur hopen dat alle belanghebbenden maar ook andere 
geïnteresseerden de informatie in dit boekje als nuttig zullen 
ervaren. Mochten er ondanks onze inspanning om alle informatie zo 
compleet mogelijk te verwerken, toch nog zaken zijn die niet of 
foutief vermeld staan, dan zouden wij dit graag vernemen. 

 
Het bestuur. 

 
 
 
 

1. VOORWOORD 



 
2.1 Algemeen 

 
De voetbalcommissie bepaalt het beleid (zowel organisatorisch als 
technisch) met betrekking tot jeugdzaken binnen de vereniging. Als 
commissie dient er verantwoording afgelegd te worden aan het 
hoofdbestuur van S.V. Lottum. 

 
Ouders en spelers kunnen bij eventuele vragen, opmerkingen of 
problemen altijd contact opnemen met de jeugdleider van het 
desbetreffende team. 

 

2.2 Voetbalcommissie 
 
De contactpersonen van de voetbalcommissie voor jeugdzaken zijn 
te vinden op de website van S.V. Lottum. 

 

2.3 Jeugdtrainer 
 
Alle teams worden door vrijwilligers begeleid (jeugdleiders). Het 
oudste jeugdteam wordt soms ook begeleid door de trainer van de 
selectie. 

 

2.4 Jeugdleiders 
 
Om alles in goede banen te leiden staat elk team onder leiding van 
(indien mogelijk) minimaal 2 jeugdleiders. Het hele gebeuren binnen 
een team draait om deze vrijwilligers. Laten we met zijn allen 
zuinig zijn op deze vrijwilligers want zonder hen kan er NIET 
gevoetbald worden. 
In grote lijnen heeft de jeugdleider de volgende taken: 

Begeleider/trainer, 
Organisator, 
Coach, 
Grens-/scheidsrechter. 

De jeugdleiders kunnen desgewenst cursussen volgen welke door de 
KNVB worden georganiseerd. Jeugdleiders dienen lid te zijn van S.V. 
Lottum

2. VOETBAL JEUGD 



 

 

2.5 Trainingen 
 
Trainingsdagen en –tijden worden in overleg met de leiders 
vastgesteld op de eerste jeugdleidersvergadering, en daarna aan de 
spelers meegedeeld. Deze informatie is terug te vinden op de 
website van S.V. Lottum. 

 

2.6 Kleding 
 
Zoals U waarschijnlijk al weet speelt S.V. Lottum in een prachtig 
oranje/wit/blauw tenue. Al onze teams krijgen een compleet 
wedstrijdtenue: 

Oranje shirt (eventueel voorzien van sponsor). 
Witte broek. 
Blauwe kousen. 

 
 
Waar moet men zelf voor zorgen: 

Een paar scheenbeschermers (verplicht!) 
Een paar voetbalschoenen (met voldoende vaste korte 
noppen) 

 
Het tenue dat gebruikt worden bij de wedstrijden wordt om beurten 
gewassen (zie het rijschema). De shirts moeten binnenste buiten 
gewassen worden, s.v.p. niet in de wasdroger. Men mag geen 
wasverzachter gebruiken i.v.m. de opdruk van de sponsor. Bij de 
volgende trainingsavond of wedstrijd graag weer meenemen. 

 
Bij het trainen dienen de spelers zich afhankelijk van het weer 
“goed” te kleden (bijvoorbeeld regenjack bij regen). 

 

Verzorg de voetbalschoenen na gebruik: maak ze schoon – na de 
wedstrijd of training – op de bezems bij de kleedlokalen (niet in de 
wasbakken of de douche) en poets ze regelmatig. 



 
2.8 Teamindeling 

 
Het indelen van de teams in voor de voetbalcommissie ieder jaar 
weer één van de moeilijkste taken. We proberen natuurlijk ieder lid 
zodanig in te delen dat hij zich op zijn gemak voelt in het nieuwe 
team. Maar de praktijk leert dat dit bijna onmogelijk is, we hebben 
namelijk te maken met een aantal factoren zoals: 

Leeftijdsgrenzen (die door de KNVB zijn bepaald). 
Aantal spelers (en deze zijn zelden ideaal!!) en teams per 
leeftijdscategorie. 

 
Uiteindelijk zal de voetbalcommissie, met de grootste zorg en 
uiteraard in overleg met de jeugdleiders, en daar waar nodig 
(bijvoorbeeld bij dispensatie aanvragen) met ouders of spelers, de 
indeling moeten maken. Wij zijn ons ervan bewust dat dit niet altijd 
voor elk lid een ideale situatie oplevert. We vragen echter wel begrip 
voor het feit dat wij keuzes moeten maken in het belang van de hele 
jeugdafdeling. We streven er naar om het overzicht met de nieuwe 
teamindeling aan het einde van het lopende seizoen bekend te 
maken. 

 

2.9 Verzorging 
 
Douchen: de spelers zijn verplicht om zich na de wedstrijden en 
trainingen te douchen, denk aan het gebruik van zeep, shampoo en 
badslippers (dit voorkomt voetwratten, schimmels en glijpartijen 
op de gladde vloer) en schoon ondergoed. Het regelmatig knippen 
van de nagels van je tenen voorkomt onnodige “vervelende” 
ongemakken. 

 
Voeding: neem geen volledige warme maaltijden vóór de training of 
wedstrijd. (Dit om buikpijn en buikkrampen te voorkomen). 
 

 
 
 
 



 
3.1  Trainingen 

 
Iedereen komt op eigen gelegenheid naar het sportpark. 
Zorg dat je bij aanvang van de training klaar staat op het veld. 

 

3.2 Thuiswedstrijden 
 
Iedereen komt op eigen gelegenheid naar het sportpark. 
Teamleiders geven aan hoe lang je van tevoren 
aanwezig moet zijn. 

 

3.3 Uitwedstrijden 
 
Voor uitwedstrijden die vanwege de afstand niet per fiets bezocht 
kunnen worden, wordt een beroep gedaan op de ouders. De leiders 
reiken tijdig rijschema’s uit (per competitiehelft). In dit schema 
wordt aangegeven wanneer de ouders geacht worden te rijden. 
Nakoming is gewenst. Mocht dit toch niet mogelijk zijn, dan dient 
voor vervangend vervoer gezorgd te worden. Bijvoorbeeld ruilen 
met andere ouders. 
Alle teams vertrekken vanaf het sportpark. 

 

3.4 Afgelastingen 
 

Te vinden op www.voetbal.nl of via de teamleiders

3. VERVOER 



4.1 Verzekering 
 
Wie zijn verzekerd? 
Iedereen die op de ledenlijst van de vereniging voorkomt. Dat kunnen 
betaalde leden zijn maar ook vrijwilligers, zoals: terreinknechten, 
kantinebeheerders, leidsters en trainers. Zie website van S.V. Lottum voor 
de contactpersoon verzekeringen 

4.2 Diefstal 
 
Iedereen is zelf aansprakelijk voor het geld of andere waardevolle 
voorwerpen die in de kleedlokalen achterblijven. S.V. Lottum kan op 
geen enkele manier instaan voor beschadiging of diefstal. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.1 Algemeen 

 
Zoals bij iedere vereniging zijn er ook bij S.V. Lottum regels waar 
ieder lid zich aan dient te houden. Deze regels worden door de 
gehele vereniging gehanteerd om duidelijkheid en uniformiteit te 
waarborgen. Het spreekt voor zich dat met name bij de jongste 
leden de ouders hun kinderen “moeten helpen” bij het naleven van 
de regels. 

 

5.2 Afmeldingen 
 
Spelers bezoeken in principe alle trainingen en wedstrijden. 

 
Een ieder die deelneemt aan een teamsport moet zich realiseren dat 
zijn/haar afwezigheid de overige leden (en in het ergste geval ook 
de tegenstander) kan beperken in het uitoefenen van hun sport 
(hobby). 
Spelers die verhinderd zijn voor het bijwonen van een training of 
wedstrijd dienen zich tijdig af te melden bij de jeugdleider. 
Onder tijdig verstaan we: 

Voor een wedstrijd : zo snel mogelijk: uiterlijk om 
18.00 uur op de avond voor de wedstrijd 
Voor de training : uiterlijk 1 uur vóór de training. 

 
Verhindering is acceptabel wegens ziekte, familieomstandigheden of 
uiteraard studie. We gaan er overigens wel van uit dat de spelers 
hun tijd zo indelen dat de school en sporten goed samengaan. 
Bij afwezigheid zonder kennisgeving kunnen maatregelen worden 
genomen (b.v. reserve bij een volgende wedstrijd). 

 

5.3 Gedrag jeugdspelers 
 
De spelers dienen zich correct te gedragen t.o.v. medespelers, 
tegenstanders, scheidsrechters, leiders en publiek. Voetbal is een 
teamsport waarbij we allemaal op elkaar aangewezen zijn en we 
allemaal wel eens fouten maken. 

 
Concreet betekent dit dat de spelers elkaar voor aanvang van de 
wedstrijd de hand schudden en een prettige wedstrijd wensen. Ook 
na de wedstrijd bedankt men elkaar voor de wedstrijd. Verder zal er 
geen commentaar worden geleverd op de leiding. 

5. AFSPRAKEN / REGELS BINNEN S.V. LOTTUM 



Tijdens de training en wedstrijd is het dragen van sieraden 
verboden. Dit met het oog op de veiligheid van de speler zelf en 
uiteraard de tegenstander. 

 
De fiets waarmee de spelers naar de training gaan dient in orde te 
zijn. Met name goed functioneerde verlichting is een eis!! 

 
Ieder jaar zorgen enkele vrijwilligers ervoor dat onze accommodatie 
er netjes uitziet. Laten we met z`n allen zuinig zijn op ons sportpark 
en de volgende regels naleven. 
Het is verboden om: 

Tassen mee in de kantine te nemen. 
Op de sportvelden te fietsen, deze dienen in de daarvoor 
bestemde fietsenstalling geplaatst te worden. 
Te voetballen en te roken in de kleedlokalen. 
Voetbalschoenen af te spoelen in de douche of uit te 
kloppen tegen de muur (hier zijn de bezems voor). 
Alcohol te nuttigen op het sportpark (uitgezonderd in de 
kantine). 

 
Eventuele beschadigingen welke moedwillig aan materialen of 
gebouw zijn toegebracht, worden op het desbetreffende lid verhaald. 

 
Laat geen geld, horloges of andere waardevolle spullen onbeheerd 
achter. 
We streven er naar dat de spelers maximaal een half uur na afloop 
van de training of wedstrijd gedoucht en aangekleed zijn. 

 

5.4 Gedrag ouders 
 
Een juiste ondersteuning van de ouders is van groot belang voor het 
jeugdvoetbal van S.V. Lottum. Daarom verzoeken we de ouders ook 
om een aantal zaken in acht te nemen. 

 

   Toon positieve belangstelling voor de hobby van uw 
zoon/dochter. Gepaste trots over de prestaties van uw kind is 
prima, maar overdrijf dit niet. 

   Bemoei u s.v.p. niet met de opstelling, speelwijze en andere 
beslissingen van de jeugdleider of scheidsrechter. 

   Moedig de spelers op een positieve manier aan. Let op 
taalgebruik. 

 

Bij een probleem op welk gebied dan ook, kunt U altijd terecht bij de 
jeugdleider of bij de voetbalcommissie. 



Zoals reeds vermeld verzoeken wij U direct contact op te nemen met 
de jeugdleider als Uw kind ten gevolge van een wedstrijd of training 
“zwaarder” (bezoek ziekenhuis) geblesseerd is dan misschien 
aanvankelijk werd verondersteld. 

 
Mochten er verder nog zaken zijn die voor ons van belang zijn (b.v. 
op het medische vlak), dan verzoeken wij U vriendelijk om dit aan 
het begin van het seizoen aan de leiders kenbaar te maken. 

 
Zoals in hoofdstuk 5 vermeld staat, wordt voor het vervoer een 
beroep gedaan op de ouders. U zult tijdig een schema ontvangen 
van de leider. Bent u verhinderd op de aangegeven datum dan 
verzoeken we U zelf voor vervanging te zorgen of te ruilen met één 
van de andere ouders. Indien een wedstrijd wordt afgelast dient U, 
bij de opnieuw ingeplande wedstrijd, alsnog te rijden. 

 
Verder zal er geregeld een beroep gedaan worden op de ouders 
(b.v. bij extra activiteiten of bij het wassen van de shirts). Zonder 
inzet van de vrijwilligers en ouders zou het onmogelijk zijn S.V. 
Lottum draaiende te houden. Laten we met z`n allen proberen om 
op een gezonde en plezierige manier ieder z`n hobby (sport) te 
laten bedrijven. 

 
 
 
 

 



 
6.1 Toernooien 

 
Aan het eind van het seizoen worden door alle teams enkele 
toernooien gespeeld bij voetbalclubs in de regio (dit kan ook op 
zondag zijn). 

 

6.2 Zaaltrainingen 
 
In de wintermaanden december, januari en februari trainen de 
jeugdteams per toerbeurt op de zaterdagmorgen in de gymzaal van 
de Smetenhof. Verder wordt er voor alle jeugdleden tussen Kerst en 
Nieuwjaar een zaalvoetbaldag georganiseerd in de sporthal van ’t 
Haeren. 

 

6.3 Sluitingstoernooi 
 
Aan het eind van het seizoen op een zaterdag hebben we ons 
eigen S.V. Lottum sluitingstoernooi: een gezellige sport- en 
speldag voor alle onze leden van klein tot groot. 
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