
 
BIJLAGE BIJ BRIEF SELECTIETEAMS  
 
TRAINEN 
Jeugdselectieteams van s.v. Hoofddorp trainen minimaal 2 keer per week. Indien je speelt in een selectieteam is trainen verplicht ! Dat betekent dat 
je alleen in uitzonderlijke gevallen, je kunt afmelden voor trainingen. Het afmelden voor een training doe je tijdig bij de trainer, tot uiterlijk 45 minuten 
voor aanvang van de training. 
Trainingen beginnen stipt op tijd. Je dient je 15 minuten voor aanvang van de training te melden bij je trainer op het trainingsveld. Je kunt hem dan 
helpen met het gereedmaken van het veld voor de oefenstof. 
 
DOUCHEN 
Wellicht overbodig om te vermelden, maar douchen na afloop van trainingen en wedstrijden is verplicht, uit hygienische en 
gezondheidsoverwegingen. Neem ook altijd douchezeep en badslippers mee, ter voorkoming van voetschimmel, -eczeem en wratten. 
 
TEAMVORMING 
De selecties spelen in de aanloop naar de start van de competitie oefenwedstrijden, waarna kort voor aanvang van de competitie door trainers en 
Technisch jeugdcoördinator de definitieve teams samengesteld worden.  
 
WEDSTRIJDEN 
Naast oefenwedstrijden, start eind augustus ook het bekervoetbal. De poulewedstrijden in de 1

e
 ronde vinden binnen 1 week plaats, waaronder op 

een doordeweekse avond. Begin  september start de competitie, voor alle cat A. selectieteams. 
Naast de wedstrijden in competitie- en bekerverband zullen er ook met enige regelmaat vriendschappelijke wedstrijden worden georganiseerd.  
Rond de jaarwisseling kunnen er toernooien zijn, evenals aan het eind van de competitie, in mei 2015. 
 
VERZAMELEN OP DE WEDSTRIJDDAG 
Het verloop op de wedstrijddag wordt bepaald door het aanvangstijdstip van de wedstrijd. Voor thuiswedstrijden wordt altijd anderhalf uur voor 
aanvang verzameld bij s.v. Hoofddorp. Voor uitwedstrijden wordt het verzameltijdstip bepaald in overleg met de trainer en altijd vermeld in het 
clubblad. Het verzameltijdstip is afhankelijk van de lengte van de reis.  
Vanaf 3 kwartier voor aanvang van de wedstrijd, ben je in de gelegenheid om je om te kleden in de kleedkamer. Voor aanvang van de wedstrijden 
houden de trainers een korte  wedstrijdbespreking. 
 
VERLATEN KLEEDKAMERS NA AFLOOP VAN TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN 
Het gebruik van kleedkamers op trainingsavonden dient strikt te worden gevolgd volgens het schema in de mededelingen vitrine in de gang voor de 
kleedkamers. De kleedkamers dienen na elke wedstrijd en training netjes achtergelaten te worden. Dat betekent dat afval in de prullenbakken hoort, 
en dat modderkluiten bijeen geveegd worden en ook in de prullenbak gegooid worden. De vloer wordt met de wisser netjes droog getrokken in de 
richting van de doucheput, vanaf de kleedkameringang gerekend. Overtollige modderresten worden bijeengeveegd en in de prullenbak gegooid. Er 
worden geen schoenen tegen deuren, wanden of plafonds uitgeklopt !! Indien kleedkamers na afloop van trainingen of wedstrijden niet netjes 
worden achtergelaten treft het Jeugdbestuur passende maatregelen tegen het team welk op dat betreffende tijdstip de kleedkamer toegewezen 
heeft gekregen. 
 
SPONSORKLEDING & BORGSOM 
Het A selectieteam krijgt sponsorwedstrijdkleding en een inloopshirt  van de club in bruikleen voor het komende seizoen. De kleding blijft eigendom 
van s.v. Hoofddorp en daar dient zuinig mee te worden omgegaan. Iedere speler is verplicht een kledingpakket aan te schaffen of in bezit te  
hebben. Dit pakket bestaat uit een Errea presentatiepak en een Errea werkpak voorzien van initialen/ een traingssetje Errea (shirtje, broekje, 
kousen) en een Errea voetbaltas (te bestellen via Chris Schuthof , Hoofd Jeugdopleiding, c.schuthof@quicknet.nl). Bij afhalen van het pakket dient 
per pin te worden afgerekend. Dit pakket wordt en blijft jouw eigendom. In overleg tussen trainer en de leider zal bij aanvang van de competitie 
bepaald worden hoe omgegaan wordt met het eventueel roulerend centraal wassen van de kleding, door de ouders. 
 
AANWIJZINGEN VAN TRAINERS EN LEIDERS 
Ondanks dat er onder publiek, en belangstellenden heel veel voetbalkennis aanwezig zal zijn, luisteren selectiespelers alleen naar de aanwijzingen 
van hun leiders en trainers, en handelen daarnaar. Dat betekent dat selectiespelers zich niet laten beïnvloeden door opmerkingen vanaf de zijlijn die 
door ouders of het publiek gemaakt worden. Discussie over een aanwijzing of opdracht vindt niet plaats. Indien er onduidelijkheid is over de 
aanwijzing of de opdracht of indien je moeite hebt met de uitvoering van de aanwijzing of opdracht, bespreek je dat na afloop van de wedstrijd met 
de leider en trainer. Nooit tijdens de wedstrijd en nooit in de rust. 
 
BOETES, UITSLUITINGEN 
Boetes voor rode- en gele kaarten, welke op het wedstrijdformulier vermeld worden, zullen door de vereniging via automatische incasso 
geïncasseerd worden bij betreffende speler. Bij ‘ DIRECT ROOD’  volgt automatisch een schorsing voor tenminste 1 (de eerstvolgende) wedstrijd. 
 
VOORBEELDGEDRAG 
Het feit dat je speelt in een selectieteam geeft aan dat je tot de betere voetballers behoort van de vereniging. Dat geeft ook verplichtingen m.b.t. 
voorbeeld gedrag naar de andere (jeugd) leden van de vereniging. Normale beleefdheidsvormen dienen dan ook in acht te worden genomen. 
 
TOT SLOT 
Wij gaan ervan uit dat deze brief je veel houvast  geeft omtrent de spelregels welke gelden voor spelers uit jeugdselecties. Zijn er desalniettemin nu 
zaken onduidelijk, of komen er in de komende maanden vragen op of doen zich situaties voor waar je geen raad mee weet, maak die dan 
bespreekbaar. Eerst thuis bij je ouders en aansluitend bij je leider en/of trainer. Kom je er ook met hen niet uit, dan kan je altijd bij de Technisch 
Jeugdcoördinator en je wedstrijdsecretaris terecht. 
 
Wij doen er alles aan om je een heel plezierig voetbalseizoen te bieden. Veel succes en tot in augustus op de IJ-velden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Chris Schuthof – Hoofd Jeugd Opleiding (06-29189448); c.schuthof@quicknet.nl ) 
Jeugdbestuur SV Hoofddorp 


