
 

Leiders en trainers informatie seizoen 2020-2021 

Hallo dames en heren, 

Gezien er in deze corona onzekere tijden veel dingen afhangen van de regels, 

die per dag kunnen veranderen, hebben we besloten om dit jaar geen 

jeugdleiders vergadering te gaan houden. Dit om grote druktes zo veel mogelijk 

te beperken. 

Wel zijn de jeugdbestuursleden altijd bereikbaar op het sportpark of via mobiel 

tel. nummer. Ga dus voor zaken die de jeugd aangaan geen mensen benaderen 

uit het hoofdbestuur, aangezien die al belast zijn met vele andere taken 

aangaande de senioren.  

Allereerst hierbij willen we de bestuursleden even kort voorstellen. 

Jeugdvoorzitter Bart van Erp tel: 06-51129976 

Taak van de jeugdvoorzitter is om er zorg voor te dragen dat jullie antwoord 

krijgen op jullie vragen als jullie ergens mee zitten. Dit kan van alles zijn dus 

aarzel niet als je ergens over wilt praten. Tevens staat hij in nauw contact met 

de rest van het jeugdbestuur, zodat hij op de hoogte blijft van alle 

ontwikkelingen binnen  de jeugd van WEC. 

Wedstrijdsecretaris Dennis Pijnenburg tel: 06-29535932 

Dennis zorgt voor  het organiseren van de competitie wedstrijden cq.  

vriendschappelijke, en verzetten van wedstrijden wanneer nodig. Tevens regelt 

hij de deelnemers aan het Voets en Donkers JO13 toernooi. 

Toernooisecretaris Bart van Bergen tel: 06-57945304 

Bart regelt dat alle jeugdteams op toernooi kunnen aan het eind van het 

seizoen en ook regelt hij de thuistoernooien. Tevens regelt hij in de 

kerstvakantie dat de JO11 en JO13 deelnemen aan het kerst zaalvoetbal 

toernooi, en organiseert hij namens WEC dit toernooi eens in de 3 jaar samen 

met Schijndel en Avanti’31. 

Hij zal tijdig contact met jullie opnemen om de mogelijke uittoernooien te 

bespreken. 



Juniorencoördinator JO15 t/m JO19 en MO17 Dennis v. Oostenbrugge  
tel 06-47858287 
 
Dennis is nieuw  in het jeugdbestuur en neemt de taken over van  de gestopte 

Patrick van de Kieft. Hij is belast met het begeleiden van de JO15 t/m JO19 als 

ook de MO17.  Ook zal hij gaan zorgen dat de indelingen van de teams in het 

voorjaar in samenspraak met jullie gemaakt worden. 

Pupillencoördinator JO7 t/m JO13  en MO13 Luuk Santegoeds  
tel 06-42526453 
 
Luuk zal zorg dragen over de JO7 t/m JO13 als ook de MO13. 

Ook Luuk zal jullie helpen en adviseren  waar nodig, en in het voorjaar zorg 

dragen over de nieuwe indelingen van het seizoen daarna. 

Activiteitencommissie William Schellekens tel 06-53804025 

William zit samen met Mariëlle Korsten en Janny van Oostenbrugge in deze 

commissie en organiseert gedurende het seizoen verschillende activiteiten 

buiten het voetballen om, zoals bijv. de profdag in de herfstvakantie, 

Sinterklaas feest voor de JO9 en JO11, en natuurlijk het Kamp. 

Voorbeeld: Hebben jullie dus vragen over een bepaald iets, bijv. een toernooi, 

neem dan contact op met Bart van Bergen. 

Gang van zaken op het sportpark 

Hier een korte uitleg van hoe we het op het sportpark graag zien, bij trainingen. 

Schema van de veldindelingen liggen in de bestuurskamer, en ook de 

kleedlokaalindeling staat op de binnenkant van de deur van het ballenhok 

Trainers krijgen de beschikking over genoeg ballen (iedere speler 1) en verder 

hesjes , hoedjes, loopladders, etc, etc om een goede training te kunnen geven, 

Deze spullen staan in het ballenhok, en worden meestal klaargelegd door de 

beheerder van het ballenhok, Daan van Boxmeer. (zo niet dan pak je zelf de 

spullen). Het is ook zaak dat de spullen na de training terug in het hok komen 

en weer netjes op zijn plek. Zorg er als trainers goed voor en geef desnoods per 

training een paar spelers de opdracht om de spullen op te ruimen.( controleer 

altijd of ze het dan ook netjes doen ) 



Mochten er bepaalde dingen kapot zijn of te weinig zijn, graag doorgeven aan 

Daan, dan gaan we het weer aanvullen waar nodig. 

Bij wedstrijden 

Op wedstrijddagen is er altijd iemand in de bestuurskamer als dienstdoende   

Voor de thuiswedstrijden wordt de veldindeling en kleedlokaalindeling 

gemaakt door de man van dienst 

De shirtjes liggen per team in het ballenhok, en ook liggen daar de waterzakken 

die elk team 1 mee krijgt naar de wedstrijden. Bij uitwedstrijden mag je ook 

een paar ballen mee nemen voor de warming up, 2 a 3 is voldoende en zorg 

a.u.b. dat je er geen kwijt raakt. Na de wedstrijden mogen de shirtjes 

afgegeven worden bij de bestuurskamer waar de dienstdoende zal zorgen dat 

ze worden gewassen. Bij terugkomst in de bestuurskamer altijd even de 

eindstand doorgeven van je wedstrijd zodat we dat kunnen doorgeven aan de 

knvb (thuiswedstrijden). 

Voetbal.nl en wedstrijdzaken app 

We hebben per team 1 of soms meer leiders aangemeld als teammanager, 

zodat die de teams kunnen klaarzetten in de wedstrijdzaken app. Als je daar 

uitleg voor nodig hebt dan horen we dat graag. Spelers van 16 jaar en ouder 

kunnen, via het mailadres wat bij WEC is opgeven bij aanmelden, zelf  hun foto 

op de spelerspas uploaden. Dit moet via de voetbal.nl app. Onder de 16  mag 

dit alleen gedaan worden door de ouders. 

Mocht het zijn dat er spelers of leiders of trainers zijn die een nieuw 

telefoonnummer hebben of een nieuw mailadres of wat dan ook veranderen, 

dan graag doorgeven aan Bart van Erp 

Bij de JO8 en JO9 hebben we geen scheidsrechters, maar moeten de leiders de 

wedstrijd begeleiden , dus de tijd waarnemen en de stand bijhouden. De 

leiders zetten ook zelf hun veldje uit met de rood en witte pionnen uit de 

bestuurskamer. Afmetingen zijn daar ook bekend. 

Vanaf de JO11 zal er een jeugdscheidsrechter komen om de  wedstrijd te 

fluiten. 

Leiders zorgen via een rijderslijst, naar de ouders toe dat er genoeg chauffeurs 

zijn om te rijden. WEC heeft geen mondkapje verplichting ingesteld voor het 



vervoer van de spelers met de auto , als er ouders zijn die dat prettiger vinden 

om een mondkapje te dragen dan zijn ze daar vrij in. 

Cursus aanbod 

De KNVB bied trainerscursussen aan, waar leiders/trainers aan kunnen 

deelnemen, denk bv aan pupillentrainer , of juniorentrainer. 

Mocht je daar interesse in hebben dan graag contact opnemen met Bart van 

Erp 

Corona maatregelen  

In verband met Corona, mogen we tot nader order nog geen gebruik maken 

van de kleedlokalen en douches bij de trainingen. Bij de wedstrijden mogen we 

wel gebruik maken van de kleedlokalen en douches. Er zal een tent worden 

geplaatst, waarmee we extra omkleedruimte creëren voor bij het trainen  

De leiders zal worden gevraagd om de kleedlokalen na gebruik schoon achter 

te laten, zodat de volgende teams er weer netjes in kunnen. Ook de leiding van 

de tegenstanders zal het lokaal schoon achter moeten laten om de borg terug 

te krijgen. 

Rookbeleid  

We zouden het prettig vinden als de leiders en trainers tijdens hun 

aanwezigheid op het sportpark  en in functie zijn, ze niet roken op het 

sportpark. 

Datums om te noteren (onder voorbehoud) 

Activiteiten  Profdag  23 oktober 2020 

Toernooien  Voets en Donkers JO13    13 mei 2021 (Hemelvaartsdag) 

 JO17 en JO19 avondtoernooi  21 mei 2021 

 JO7 t/m JO11 toernooi  22 mei 2021 

 JO13 en JO15 toernooi  5 juni 2021 

Activiteiten  Kamp  18-19-20 juni 2021 


