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DE BASIS ELF VAN ONZE CLUB: daarvoor willen we staan! 

 

 

 

1. We vloeken en schelden niet en maken geen racistische opmerkingen 

2. We genieten van elkaars acties en accepteren elkaars fouten 

3. We gedragen ons correct en sportief 

4. We accepteren de beslissingen van de scheidsrechters 

5. We zijn altijd op tijd voor trainingen en wedstrijden en melden ons op 

tijd af als we niet aanwezig kunnen zijn 

6. We gaan zorgvuldig om met kleding, materiaal en kleedkamers 

7. We respecteren het werk van de talloze, onmisbare vrijwilligers: trainers, 

managers, coördinatoren, scheidsrechters, bestuursleden…….. 

8. We drinken geen alcohol als we nog geen 18 zijn en  bieden geen alcohol 

aan spelers onder de 18. aan Zijn we 18 en drinken we alcohol, dan doen 

we met mate. 

9. We veroorzaken geen overlast op het complex en daarbuiten 

10. We spreken elkaar aan op verkeerd gedrag 

11. We gaan voor respect en sportiviteit!  
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Wie, wat waar 
 

Sportpark de Woerd 

De Woerd 3 

3972 KD, Driebergen Rijsenburg 

Accommodatie: 0343-514064 

Email: info@fcdriebergen.nl 

 

 

Hoofdbestuur: secretaris@fcdriebergen.nl 

Operationeel Bestuur: ob@fcdriebergen.nl 

Voetbal Technische Commissie: tc@fcdriebergen.nl 

Coördinatoren:  

  Mini’s en f-league: Bert de Goede (06 44276196/ ob@fcdriebergen.nl 

  JO8: Bert de Goede (06 44276196 / ob@fcdriebergen.nl) 

  JO9: Stefan Kapitany ( 06 42051615 / stefankapitany@gmail.com 

  JO10: vacant 

  JO11: Leon Bijnsdorp (leonbijnsdorp@gmail.com) 

  JO 12 en 13: Paul van Oosten (06 50297609 / sc-jo13@fcdriebergen.nl) 

  JO14 en 15 Mehmet Tan (mehmettan@zonnet.nl) 

  J0 16, 17, 18 , 19: Henk Verberne (06 51082394 / henk.verberne@indiserve.nu) 

  Senioren: vacant 

  Meisjes en vrouwen: Helen Forrer (06 55528565 / c.h.forrer@hotmail.com) 

  Algemeen spelerscoördinator: Paul van Oosten (06 50297609 / 

               sc-algemeen@fcdriebergen.nl 

Vertrouwenspersoon: Aart Schotte (0343 510115 / schoote@aartschotte.nl) 

 

Kleding: de vereniging verschaft op basis van € 20,00 borg een tenue, bestaande 

uit een shirt en broek. Aan te schaffen via kleding@fcdriebergen.nl . Na 

bestelling wordt via de mail een bevestiging ontvangen en kan de kleding  

betaald en opgehaald worden in de kantine. 

Sokken, behorend bij het tenue, kunnen via de webshop worden aangeschaft.  

 

 

mailto:info@fcdriebergen.nl
mailto:sc-algemeen@fcdriebergen.nl


Instructieboekje FC Driebergen 5 
 

Algemeen reglement 
In dit reglement zijn te o.m. te vinden:  de rechten en plichten van de leden, 

algemene gedragsregels, gedragsregels voor de spelers,  de (bege-)leiders, de 

trainers en  coaches , ouders/verzorgers van jeugdleden en de vrijwilliger.  

Leden van FC Driebergen worden geacht dit reglement voor zover het op hen 

betrekken heeft te kennen. 

Het reglement is te vinden op: www.fcdriebergen.nl/wp-

content/uploads/Algemeen-reglement-FCD-v1.pdf.  

  

De arbitrage en sanctiecommissie 
Als een lid van FC Driebergen de gedragsregels overtreedt, kan deze commissie 

worden ingeschakeld. Bij ernstige of herhaaldelijke overtreding van de 

gedragsregels wordt de commissie altijd ingeschakeld. Er vindt hoor en 

wederhoor plaats. De commissie bestaat uit een voorzitter en een lid van het 

bestuur (permanent) en in geval van een speler, trainer of coach de 

teammanager (per geval). Eventuele sancties worden opgelegd op basis van het 

reglement.  

Maar ook bij minder ernstige overtredingen kan de commissie ingeschakeld 

worden. B.v. wanneer een speler vaak te laat komt of lastig gedrag vertoont. De 

commisssie praat dan met betreffende speler, eventueel ook met ouders, kan 

een speler gedurende een periode monitoren en afspraken maken om sancties te 

voorkomen. 

 

Een trainer of coach kan een speler bij vervelend gedrag slechts van het veld 

sturen, eventueel schorsen voor een komende wedstrijd. Hogere sancties kunnen 

alleen door de commissie worden opgelegd. 

 

Groene kaart 

Bij elke thuiswedstrijd worden de teams door de scheidsrechters 

beoordeeld op sportiviteit en respect: er wordt gelet op onderling 

gedrag, de omgang tussen trainers/coaches en spelers, de manier waarop op de 

scheidsrechters wordt gereageerd en het gedrag van de omstanders. Aan het 

eind van het seizoen wordt het team met het beste gedrag uitgeroepen tot 

sportiefste team van het jaar. 

http://www.fcdriebergen.nl/wp-content/uploads/Algemeen-reglement-FCD-v1.pdf
http://www.fcdriebergen.nl/wp-content/uploads/Algemeen-reglement-FCD-v1.pdf
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De teammanager 
De teammanager regelt alle zaken die het team betreffen, behalve de 

voetbaltechnische.  Tot die zaken behoort in ieder geval: 

• Het regelen van vervoer voor de uitwedstrijden 

• Het opstellen van een rooster voor de kantinedienst 

Elke team van de JO8 t/m de J0 13 doet gedurende een aantal keren 

kantinedienst: van twee ouders van 8.00-12.00 en twee ouders van 

12.00-15.00 uur. Ouders zijn hiertoe verplicht. 

• Een rooster opstellen voor het wassen van de hesjes 

Nieuw vanaf dit seizoen: voorheen werden de hesjes regelmatig door de 

vereniging gewassen. Vanaf dit seizoen dragen de teams daarvoor zelf de 

verantwoording 

• Het afhandelen van het Digitaal Wedstrijd Formulier middels de App. 

Meer info op 

http://www.knvb.nl/assist/wedstrijdbepalingen/wedstrijdzaken/assist-

bestuurders/veelgestelde-vragen. 

 

 

De jeugd onder de 8 en 9 (JO8 en J09) 
 

Vanaf het seizoen 2017/’18 voetballen pupillen onder 8 en onder 9 jaar in de 

vernieuwde opzet op een kwart voetbalveld, partijtjes van 6 tegen 6. In het 

huidige seizoen spelen die leeftijdscategorieën nog 7 tegen 7 op een half veld. 

Spelen op een kleiner veld sluit beter aan op de belevingswereld van kinderen 

van deze leeftijd. Tijdens de wedstijden is er ook geen scheidsrechter meer 

aanwezig. De spelers passen de regels zelf toe. Wel is er een wedstrijdbegeleider 

die alleen optreedt als de spelers er zelf  niet uitkomen. In de regel zullen ouders 

gevraagd worden als wedstrijdbegeleider op te treden. 

Meer informatie over deze nieuwe opzet is te vinden op:  

http://www.knvb.nl/assist/assist-

bestuurders/voetbaltechnisch/het-nieuwe-

pupillenvoetbal.  

 

 

http://www.knvb.nl/assist/wedstrijdbepalingen/wedstrijdzaken/assist-bestuurders/veelgestelde-vragen
http://www.knvb.nl/assist/wedstrijdbepalingen/wedstrijdzaken/assist-bestuurders/veelgestelde-vragen
http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/voetbaltechnisch/het-nieuwe-pupillenvoetbal
http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/voetbaltechnisch/het-nieuwe-pupillenvoetbal
http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/voetbaltechnisch/het-nieuwe-pupillenvoetbal
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Voetbaltechnische zaken 

FC Driebergen kent een voetbaltechnische commissie. De technische 

commissie houdt zich o.m. bezig met de teamsamenstellingen van alle 

eerste jeugdteams per leeftijdsjaar, het begeleiden en ondersteunen  van 

de jeugdtrainers en het neerzetten van een kwalitatief goede 

jeugdopleiding. Voorlichtingsavonden, de mogelijkheid om cursussen te 

volgens (KNVB, Cock van Dijk) en begeleiding ‘op het veld’ wordt door VTZ 

geïnitieerd.  Een kleine greep uit beleidsaspecten m.b.t. wedstrijden en 

trainingen zoals die gelden bij FC Driebergen en zoals die ook in het 

technisch beleidsplan terug te vinden zijn:  

 

Bij alle jeugdteams staat de opleiding centraal. Tot en met de JO11 gaat 

het vrijwel alleen om het aanleren van bal-technische vaardigheden en 

motorische ontwikkeling. Tactiek en conditionele aspecten worden na de 

JO11 geleidelijk ingebracht.  

- Elke training is voorbereid, leerdoelen van de training zijn duidelijk, en 

materialen zijn van te voren uitgezet.  

- De trainingen zijn intensief en interactief. Spelers trainen gemotiveerd. 

- De spelers zijn zelf verantwoordelijk voor de materialen.  

- Coaching is gebaseerd op de leerdoelen die tijdens de training centraal 

staan. - Het wedstrijdresultaat is niet het belangrijkste.  

- Vanaf de JO12 wordt 1:4:3:3 gespeeld.  

 

Veel meer voetbaltechnische zaken zijn te vinden op de site van FC 

Driebergen (onder clubinfo/technische commissie). 

 

Circuittraining 

De JO8, JO9, JO10, en JO11 krijgen een keer in de week training in de vorm 

van circuittraining. Alle spelers krijgen dezelfde oefeningen aangeboden. 

Dit zijn met name techniekoefeningen zodat alle spelers de mogelijk 

krijgen om technische vaardigheden als kappen/draaien, passing, 

schieten, balaanname, schijnbewegingen etc. etc. goed aan te leren. De 
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oefeningen worden samengesteld en op het veld uitgezet door het hoofd 

circuittraining. De teams rouleren van oefening naar oefening. 

Samenspraak over de inhoud en werkwijze is er met de trainers van de 

teams.   

 

Trainingsvormen 
Trainingsvormen zijn de vinden op:  

https://www.fcdriebergen.nl/aanbevolen-voor-trainingen/ 

 

Wedstrijdzaken 
Vanaf het seizoen 2017/'18 stapt het amateurvoetbal over naar het mobiele 

digitaal wedstrijdformulier. Het invullen van het wedstrijdformulier zal voortaan 

uitsluitend met de Wedstrijdzaken-app gaan. 

…… 

Op de website van de knbv zijn video’s zien die het hanteren van de 

Wedstrijdzaken-app illustreren: 

http://www.knvb.nl/assist/assist-

bestuurders/wedstrijdzaken/wedstrijdbepalingen/digitaal-wedstrijdformulier-

veld--en-zaalvoetbal/mobiel-dwf-veldvoetbal.  

 

Scheidsrechterzaken: 
 

 

 

 

 

 

(Tijdens de wedstrijd heeft de scheidrechter altijd gelijk. Ook als hij ongelijk heeft. 

Eventueel gaat men na de wedstrijd met de scheidsrechter in discussie) 

 

 

 

https://www.fcdriebergen.nl/aanbevolen-voor-trainingen/
http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/wedstrijdbepalingen/digitaal-wedstrijdformulier-veld--en-zaalvoetbal/mobiel-dwf-veldvoetbal
http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/wedstrijdbepalingen/digitaal-wedstrijdformulier-veld--en-zaalvoetbal/mobiel-dwf-veldvoetbal
http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/wedstrijdbepalingen/digitaal-wedstrijdformulier-veld--en-zaalvoetbal/mobiel-dwf-veldvoetbal

