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Voorwoord 
 

Voor jullie ligt het informatieboekje voor de jeugdafdeling van 
voetbalvereniging R.K.P.S.C. 

Wij vinden het belangrijk dat alle jeugdleden en hun ouders/verzorgers, 
goed ingelicht worden over de gang van zaken binnen de jeugdteams. 

In dit boekje is informatie opgenomen over diverse zaken waarmee 
ouders en spelers binnen onze jeugdafdeling te maken krijgen. 

Wij hopen dat dit informatieboekje voor jullie allemaal duidelijk te 
begrijpen is, zowel voor jong als oud. 

Mochten er desondanks toch nog vragen zijn, stel ze gerust! 

 

 

De jeugdcommissie. 
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Algemeen 
 

R.K.P.S.C. is in 1945 opgericht. De afkorting staat voor Rooms Katholieke 

Pannerdense Sport Club.  

Sinds de oprichting spelen we met het witte shirt, blauwe broek en 

blauwe sokken. 

R.K.P.S.C. is een trotse vereniging. Trots op haar leden, vrijwilligers en 

zeker niet in de laatste plaats op haar prachtige accommodatie, 

genaamd Sportpark De Pauwengaard. Wij zijn sinds 1995 gehuisvest op 

dit nieuwe Sportpark. In 2002 zijn de gebouwen uitgebreid met een 

prachtige sporthal. 

Op 31 augustus 2014 ging een lang gekoesterde wens in vervulling met 
de opening van een prachtige tribune langs het hoofdveld. 
R.K.P.S.C. heeft meer dan 350 leden met vier seniorenelftallen, twaalf 
jeugdteams en één damesteam. Vanzelfsprekend willen we tegen elke 
tegenstander in elk team een goede sportieve prestatie leveren. Echter, 
het plezier in het spelletje en de saamhorigheid onder elkaar staat voor 
ons voorop. 
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Jeugdcommissie 
 
De dagelijkse leiding bij R.K.P.S.C. is in handen van het hoofdbestuur. 
Het hoofdbestuur heeft haar activiteiten ondergebracht bij diverse 
commissies waaronder ook de jeugdcommissie. De jeugdcommissie is 
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het gehele jeugdvoetbal 
binnen de vereniging. De jeugdcommissie houdt zich vooral bezig met 
het organiseren in plaats van het zelf doen. Zij dient zodanig te 
organiseren en te motiveren dat de vrijwilligers die het jeugdkader 
vormen met overzichtelijke taken hun rol kunnen uitvoeren. 
 
De jeugdcommissie bestaat uit de volgende functies; 

Functie Naam

Voorzi tter Linda Rei jmer

Secretaris  / wedstri jdsecretaris Tim van Huet

Coördinator juniorenvoetbal  (categorie JO19, JO17, JO15) Jan van Huet

Coördinator pupi l lenvoetbal  (categorie JO13, JO11, JO9, JO7) Marscha van Huet

Coördinator meidenvoetbal  (gehele afdel ing) Janneke Rei jmer

PR en communicatie vacant

Activi tei tencommiss ie vacant

 
 
Ouders en spelers kunnen in eerste instantie met hun vragen terecht bij 
hun leider en/of trainer. Het is mogelijk dat een speler en/of ouder 
vragen heeft die zij niet kunnen beantwoorden. In een dergelijke situatie 
zullen de kaderleden contact opnemen met een van bovengenoemde 
commissieleden. 

Naast het trainings- en wedstrijdprogramma, zal door het seizoen heen 
een activiteitenprogramma uitgevoerd worden. Alle leden en hun 
ouders/verzorgers, zullen steeds zo vroeg mogelijk op de hoogte 
worden gesteld van deze activiteiten. 
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Jeugdbeleidsplan 
 

In het jeugdbeleidsplan is vastgelegd hoe R.K.P.S.C. zijn jeugd wil 
opleiden. De jeugdcommissie heeft als belangrijkste taak om het 
jeugdbeleid uit te voeren zoals dit is beschreven in het jeugdbeleidsplan. 
Op dit moment wordt gewerkt aan een update van het 
jeugdbeleidsplan. Deze zal naar verwachting eind 2016 beschikbaar zijn.  

R.K.P.S.C. selecteert bij de categorieën JO19 en JO17 (A- en B-junioren) 
op kwaliteit, uiteraard alleen als in deze categorie meer dan één team is. 
Bij de categorieën JO15, JO13, JO11, JO9 en JO7 (C-, D-, E- en F-pupillen) 
wordt op leeftijd ingedeeld. Voor een uitgebreide uitleg verwijzen wij 
naar het jeugdbeleidsplan.  

Het jeugdbeleidsplan zal te vinden zijn op de website www.rkpsc.com. 

http://www.rkpsc.com/


  Informatieboekje Jeugdafdeling R.K.P.S.C. seizoen 2016-2017       

 

 

7 

Jeugdteams R.K.P.S.C. 
 

Vanaf komend voetbalseizoen 2016-2017 hanteert de KNVB nieuwe 
benamingen voor de jeugdteams. Bijvoorbeeld; A1 is nu JO19-1. 

R.K.P.S.C. heeft op dit moment twaalf jeugdteams ; 

 JO19-1 (voorheen A1-junioren) 

 JO17-1 (voorheen B1-junioren) 

 JO15-1 (voorheen C1-junioren) 

 JO15-2 (voorheen C2-junioren) 

 MO15-1 (voorheen MC1-junioren) 

 JO13-1 (voorheen D1-pupillen) 

 MO13-1 (voorheen MD1-pupillen) 

 JO11-1 (voorheen E1-pupillen) 

 JO11-2 (voorheen E2-pupillen) 

 JO9-1 (voorheen F1-pupillen) 

 JO9-2 (voorheen F2-pupillen) 

 JO7-1 (voorheen Mini F) 

De JO7-1 speelt nog geen wedstrijden in competitieverband via de 
KNVB. Voor hen wordt er een onderlinge competitie tussen omliggende 
verenigingen opgezet. 

In welke categorie een speler valt wordt bepaald door het geboortejaar 
van de speler. In de tabel op de volgende pagina wordt weergegeven 
welke categorie bij welk geboortejaar hoort voor seizoen 2016-2017. 

De speelduur van een wedstrijd verschilt per leeftijdscategorie. Ook dit 
is in het overzicht op de volgende pagina weergegeven. 
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Ook het aantal spelers per team verschilt. Bij de junioren wordt op heel 
veld gespeeld (11 tegen 11) en bij de pupillen op half veld (7 tegen 7). 
Voor de JO-7 categorie is het veld nog kleiner en wordt 4 tegen 4 
gespeeld. 

Alle jeugdteams bij R.K.P.S.C. spelen een najaars- en een 
voorjaarscompetitie. Na de winterstop kan een team op ander niveau 
ingedeeld worden. 

Categorie Voormalig Van Tot Duur wedstrijd Aantal spelers

JO19 / MO19 A-junioren 1998 1999 2 x 45 minuten 11 tegen 11

JO17 / MO17 B-junioren 2000 2001 2 x 40 minuten 11 tegen 11

JO15 / MO15 C-junioren 2002 2003 2 x 35 minuten 11 tegen 11

JO13 / MO13 D-pupi l len 2004 2005 2 x 30 minuten 11 tegen 11

JO11 / MO11 E-pupi l len 2006 2007 2 x 25 minuten 7 tegen 7

JO9 F-pupi l len 2008 2009 2 x 20 minuten 7 tegen 7

JO7 Mini  F-pupi l len 2010 2011 2 x 15 minuten 4 tegen 4

Geboortejaar

 

 

Pupil van de week 
Bij elke thuiswedstrijd van het eerste mannenelftal van R.K.P.S.C. is er 
een pupil van de week. Dit is een speler/speelster uit  de JO9 of JO7 
categorie. De coördinator van de pupillen coördineert dit en stemt dit af 
met de kaderleden, spelers/speelsters en ouders. 
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Contributie 

 

Net als bij elke vereniging betaal je als lid van R.K.P.S.C. contributie. De 
contributie wordt eenmaal per kwartaal automatisch geïncasseerd 
wanneer bij de aanmelding als lid voor automatische incasso is gekozen. 

De bedragen zijn per kwartaal; 

JO-7    € 16,50 
JO-13/MO13, JO-11, JO-9 € 26,50 
JO-17, JO-15/MO15,   € 28,50 
JO-19    € 32,50 

3e kind uit gezin   €16,00 

De contributie betaal je bij R.K.P.S.C. voor de periode 1 juli tot en met 30 
juni van het daarop volgende jaar. De contributie is altijd voor deze 
gehele periode verschuldigd. Bij eventueel tussentijds stoppen vindt dan 
ook geen restitutie plaats. Dit heeft te maken met de eisen die de KNVB 
stelt. De bondskosten voor een spelend lid moeten door een club vooraf 
betaald worden. 

Elk kind mag drie trainingen meedoen om te kijken of het hem/haar leuk 
lijkt om bij R.K.P.S.C. te komen voetballen. Mocht dit het geval zijn, dan 
kan er een inschrijfformulier ingevuld worden. Deze is te vinden op de 
website www.rkpsc.com of kan bij de secretaris aangevraagd worden 
via secretaris@rkpsc.com. 

Elk nieuw lid wordt officieel ingeschreven bij de KNVB en krijgt een 
lidnummer. Hij/zij is dan verzekerd via de vereniging voor eventuele 
ongevallen tijdens een training of wedstrijd. Vanaf dat moment wordt 
de contributie automatisch per kwartaal geïncasseerd. Afmelden als lid 
dient vóór 1 juli schriftelijk bij de secretaris te gebeuren. 

http://www.rkpsc.com/
mailto:secretaris@rkpsc.com
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Trainingen/wedstrijden 
 

Op de website www.rkpsc.com vind je de trainingsavonden en 
trainingstijden per team.  

Afgelastingen 
Wanneer een training of wedstrijd, om welke reden dan ook, niet door 
kan gaan, wordt dit gecommuniceerd via de secretaris naar het kader en 
komt het op de site van R.K.P.S.C. te staan. Wanneer er een algehele 
afgelasting is door de KNVB voor een bepaalde regio wordt dit vermeld 
op NOS Teletekst pagina 603. Van het kader verwachten wij dat zij hun 
spelers/speelsters inlichten. 

Programma, uitslagen en standen 
Om op de hoogte te blijven van het actuele programma, de laatste 
uitslagen en standen wordt aangeraden om de website www.rkpsc.com 
in de gaten te houden. Daarnaast is deze informatie ook terug te vinden 
op de site www.voetbal.nl of de Voetbal.nl app van de KNVB. 

Spelregels voor de spelers 
- Wanneer een speler niet mee kan doen aan een training of 

wedstrijd meldt hij/zij zich zo snel mogelijk af bij de 
leider/trainer. 

- Ga respectvol met elkaar om, schelden en vloeken is niet 
acceptabel. Luister naar de leider/trainer en scheidsrechter. 

- Neem geen waardevolle spullen mee naar de wedstrijden. 
- Hinder geen andere spelende teams. 
- Na de wedstrijd is het verplicht te douchen. Kan een speler om 

welke reden dan ook niet douchen dan moet de ouder dit 
melden aan de leider/trainer. 

- Laat de kleedkamer altijd netjes achter, zowel uit als thuis. 
 

http://www.rkpsc.com/
http://www.rkpsc.com/
http://www.voetbal.nl/
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 Keeperstraining 
 

Wanneer een speler er voor heeft gekozen om keeper te worden, wordt 
hij/zij uitgenodigd voor de keeperstraining. Deze training wordt gegeven 
door ervaren (oud)keepers. Informatie over de keeperstraining krijgen 
jullie via jullie coördinatoren.   

 

Materiaal 
 

Bij R.K.P.S.C. hebben we een materiaalman en materiaalvrouw. Dit zijn 
Henk en José Franken. Henk en José zorgen ervoor dat alles geregeld is 
voor elk team, qua materialen en kleedkamers. 

De materiaalmensen zorgen dat alle trainingsspullen; ballen, pylonnen, 
hesjes etc., klaarliggen voor een training in het materialenhok. De 
trainer/leider haalt deze materialen op en brengt deze na afloop ook 
weer terug.  

Voor een wedstrijd zorgen zij er ook voor dat de wedstrijdbal klaarligt. 
Ook deze dient door een leider/trainer opgehaald en teruggebracht te 
worden. In de rust krijgen alle spelers/speelsters een bekertje ranja en 
voor het kader wordt er voor koffie/thee gezorgd. 
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Kleding en schoeisel 
 

Voor wedstrijden wordt het wedstrijdshirt verzorgd door de 
sponsorcommissie van R.K.P.S.C. De speler/speelster moet zelf zorgen 
voor een blauwe broek (eventueel blauwe slidingbroek), 
scheenbeschermers (verplicht), blauwe voetbalsokken en 
voetbalschoenen. Sommige teams maken tevens op wedstrijddagen 
gebruik van een gesponsord trainingspak. 

Voor trainingen moet de speler/speelster ook zelf voor kleding en 
douchespullen waaronder slippers zorgen. 

 

Gevonden voorwerpen 
 

Het komt regelmatig voor dat spelers kleding en schoeisel vergeten mee 
te nemen. Kleding en schoeisel welke in de kleedkamer is 
achtergebleven, wordt gedurende het seizoen bewaard. Je kunt op 
wedstrijddagen bij de materiaalman/-vrouw informeren of er nog 
kleding en/of schoeisel is gevonden. Kleding en schoeisel dat niet wordt 
opgehaald, wordt aan het einde van het seizoen opgeruimd.  
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Rijden naar uitwedstrijden 
 
De meeste teams kiezen er voor om te werken met een rijschema. Aan 
het begin van het seizoen worden de ouders door de leider/trainer 
geïnformeerd wanneer zij moeten rijden. Er zijn ook leiders die het 
vervoer naar uitwedstrijden anders hebben geregeld. Heeft u niets 
gehoord over een rijschema, informeer dan bij de leider hoe hij/zij het 
vervoer heeft georganiseerd. 
 

Ouders als toeschouwer 
 
Enkele tips om het goede voorbeeld te geven wanneer je aanwezig bent 
bij een training of wedstrijd van je kind: 

- Moedig alle spelers aan. 
- Laat niet merken dat je je ergert aan het spel van je kind of 

zijn/haar teamgenoten.  
- Leg je direct neer bij beslissingen van een scheidsrechter 
- Blijf tijdens de wedstrijd in het gebied dat bestemd is voor 

toeschouwers. 
- Geef de trainer/leider geen adviezen met betrekking tot zijn 

taak, ook al zijn ze goed bedoeld. 
- Geef je kind of andere kinderen geen aanwijzingen tijdens de 

training of wedstrijd. Hier is immers de trainer/leider voor. 
- Maak geen opmerkingen die door de betrokkenen beledigend 

opgevat kunnen worden. 
- Mochten er opmerkingen zijn bespreek dit dan na de wedstrijd 

met de leider/trainer. 
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- Help indien mogelijk mee als een leider/trainer hierom vraagt. 
- Bedank de leider/trainer en andere vrijwilligers eens die de 

wedstrijden of andere activiteiten organiseren en leiden. 

Wanneer een ouder zich misdraagt langs de lijn, spreek diegene daar op 
aan. Wanneer dit niet helpt, meld dit dan bij de coördinator van het 
team. 
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Contactgegevens 
 

Accommodatie 
 
Sportpark “De Pauwengaard”  
Renbaan 1a  
6911 KH Pannerden  
Tel. 0316-371585 
 
Jeugdcommissie 
 
Voorzitter    Linda Reijmer 

06-30055060  
linda.reijmer@live.nl 

 
Secretaris / wedstrijdsecretaris Tim van Huet 

06-30401156 
timvanhuet@hotmail.com 

 
Coördinator juniorenvoetbal   Jan van Huet 

06-30648620 
jthvanhuet87@hotmail.com  

 
Coördinator pupillenvoetbal   Marscha van Huet  

06-46101581
 marscha_van_huet@hotmail.com 

 
Coördinator meidenvoetbal   Janneke Reijmer  

06-46353442
 janneke@reijmer.nl 

 

mailto:linda.reijmer@live.nl
mailto:timvanhuet@hotmail.com
mailto:jthvanhuet87@hotmail.com
mailto:marscha_van_huet@hotmail.com
mailto:janneke@reijmer.nl
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Volg ons ook via: 
 

 
 www.rkpsc.com  

 

     facebook.com/RKPSCpannerden/ 

   

   twitter.com/RKPSCPannerden 
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https://www.facebook.com/RKPSCpannerden/
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