Jeugdhandboek SJO BMR/SNC’14
Versie 01-09-2017
Seizoen 2017/2018

De verenigingen BMR en SNC’14 hebben normen en waarden hoog in het vaandel staan. Gedrag en respect naar
elkaar en naar de tegenstander is van groot belang. Beide verenigingen streven deze waarden en normen na en
zijn trots op wat ze samen kunnen bereiken.
De jeugdafdelingen van BMR en SNC’14 hebben sinds 2014 hun samenwerking meer en meer geïntensiveerd.
Bij aanvang van het seizoen 2017/2018 heeft dit geresulteerd in een SJO, Samenwerkende Jeugd Organisatie.
Deze samenwerking is in onze visie belangrijk voor het behoud van voetbal in de regio Banholt, Mheer,
Reijmerstok, Slenaken, Noorbeek en de Belgisch grensregio.
Hoe omvangrijker de aantallen, hoe groter het jeugdkader, hoe groter de teams, en wellicht hoe beter de
prestaties.
Ondanks onze intensieve samenwerking komt SJO BMR/SNC’14 er in uitzonderlijke situaties niet onderuit om
een samenwerking te zoeken met omringende clubs. Reden hiervoor kan zijn dat er op één of meerdere
jaargangen teveel of te weinig spelers voorhanden zijn om een fatsoenlijk team op de been te brengen.
Tijdens het seizoen 2017/2018 resulteert dit in een samenwerking op de JO19 met Geertruidse Boys en op de
MO15 met SJO Heuvelland.
Voor elk huidig en toekomstig lid is dit jeugdhandboek opgezet, iedereen weet van elkaar wat er verwacht wordt
en waar hij/zij aan toe is als lid van BMR of SNC’14. In onderstaand document staan enkele zaken beschreven
die wij als jeugdafdeling proberen uit te voeren en na te streven. Dit handboek is ook te vinden op www.bmr.nl
of www.snc14.nl.

Algemeen
BMR
Sportcomplex Mheer
De Gelimment 51
6261 PH Mheer
www.bmr.nl
BMR is opgericht in 2009.
Bij de start van het seizoen 2017/2018 heeft BMR ongeveer 105 jeugdleden.
SNC’14
Sportcomplex Noorbeek
Brigidastraat 13
6255 AW Noorbeek
www.snc14.nl

Sportcomplex Slenaken
Plankerweg 3
6277 NV Slenaken

SNC’14 is opgericht in 2014.
Bij de start van het seizoen 2017/2018 heeft SNC’14 ongeveer 85 jeugdleden.
In het seizoen 2017/2018 heeft SJO BMR/SNC’14 de volgende jeugdteams ingeschreven bij de KNVB:
Benaming
Aantal teams
JO19-1
1 team
JO17-1 en JO17-2
2 teams
JO15-1 en MO15-1
2 teams waarvan 1 meidenteam
JO13-1, JO13-2 en MO13-1
3 teams waarvan 1 meidenteam
JO11-1, JO11-2, JO11-3
3 teams
JO9-1, JO9-2 en JO9-3
3 teams
JO7-1 en JO7-2
2 teams
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Het trainen en spelen van wedstrijden per complex is zoveel mogelijk gelijkwaardig verdeeld per vereniging.
Uiteraard wordt de verdeling gemaakt naar gelang de:
• beschikbaarheid en mogelijkheden per accommodatie;
• capaciteit van de velden en het complex.
Er zal optimaal gekeken worden naar een roulatiesysteem qua inzet van de verschillende jeugdteams.
Hetzelfde geldt voor de verdeling van tenues. Bij de indeling van het tenue per team zal voor zover mogelijk
rekening worden gehouden met de thuislocatie, alsmede de shirtsponsor.

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:
René Sangers
043-3060310
06-51148863

renesangers@hotmail.com

Vice-Voorzitter:
Nic Ronckers

043-4572708

06-51813988

info@ronckers.nl

Penningmeester SJO:
Guido Rompelberg

043-4574004

06-10938815

rompelberg.guido@gmail.com

043-4573622

06-51841876
06-28152243

michael_gubbels@hotmail.com
nvandijk1@home.nl
bmrsnc14@gmail.com

06-28970859
06-13455767
06-25384547

maurice-magermans@planet.nl
philipe.bastings@home.nl
pulkewaterval@live.nl

(Wedstrijd)-Secretariaat:
Michael Gubbels
Dominique van Dijk-Scholtes
Algemene mail Jeugdafdeling
Algemeen jeugdbestuurslid:
Maurice Magermans
Philipe Bastings
Paul Waterval

043-4574314
043-4571789

Vanuit de jeugdcommissie zijn er coördinatoren vastgesteld per leeftijdsindeling. De coördinator is het eerste
aanspreekpunt voor de leiders, trainers (en voor ouders als deze er niet met leider of trainer uitkomen) als er
problemen of andere zaken zijn die evt. besproken dienen te worden in de jeugdcommissie.
Coördinatoren:
• JO7
• JO9
• JO11
• JO13
• MO13
• JO15
• MO15
• JO17
• JO19

Dominique van Dijk
Jo Heijnens
Guido Rompelberg
René Sangers
Simone Gubbels
René Sangers
Simone Gubbels
Nic Ronckers
Nic Ronckers

Lidmaatschap
In principe kan iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, nationaliteit of politieke geaardheid lid
worden van BMR of SNC’14.
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Aanmelding van nieuwe leden vindt in beginsel plaats bij de vereniging waar desbetreffend lid woonachtig is
(Noorbeek en Slenaken: SNC’14 en Banholt, Mheer en Reijmerstok: BMR). Uitzondering op de regel is indien
desbetreffend lid hier een gegronde reden voor heeft.
Hetzelfde geldt voor de overstap naar de senioren. Jeugdspelers lid van BMR worden seniorenspeler van BMR,
jeugdspelers lid van SNC’14 worden seniorenspeler van SNC’14. Uitzondering op deze regels is als een speler
vrijwillig en in overleg tussen beide verenigingen overschrijving wil naar de andere vereniging.
Vanaf 5 jaar kan men spelend lid worden mits er aan de volgende eisen is voldaan:
• Als de speler van een andere vereniging komt, dan moet er een geldige overschrijving zijn (voor JO19 t/m
JO13 spelers).
• Als de speler het aanmeldingsformulier volledig heeft ingevuld op onze websites: www.bmr.nl of
www.snc14.nl.
In eerste instantie mag een jeugdlid een aantal proeftrainingen meedraaien alvorens tot definitieve aanmelding
wordt besloten. Competitievoetbal is mogelijk zodra het relatienummer van de KNVB, voor de JO7 t/m de JO11,
en de spelerspas is ontvangen voor de JO13 t/m JO19. Meetrainen is echter direct bij inschrijving al mogelijk.
Nadat het relatienummer van de KNVB voor de desbetreffende speler is ontvangen is de speler lid van de
KNVB. Vanaf dat moment is de speler verplicht zich aan de daaraan verbonden reglementen te houden
tenminste tot het einde van het voetbalseizoen.
Leden zijn verplicht contributie te betalen aan de vereniging waarvan zij lid zijn. Leden worden vriendelijk doch
dringend verzocht om hun contributie tijdig te voldoen. In ieder geval binnen de door de vereniging gestelde
betalingstermijn.
Leden die na 20 mei van enig jaar hun lidmaatschap opzeggen of niet meer komen opdagen, zijn het volledige
contributiebedrag van de desbetreffende vereniging verschuldigd. De club is daartoe genoodzaakt vanwege de
afdracht aan de KNVB, inschrijving van teams en inkoop van materialen en spullen.
Voetbal is een teamsport. Door tussentijds te stoppen laat je het team en de leiders/trainers in de steek en zijn de
verenigingen genoodzaakt om tussentijds met spelers te schuiven of zelfs teams terug te trekken. Dat willen wij
niet!
Regel binnen BMR en SNC’14 is dat het volledig voetbalseizoen, dat loopt van augustus tot en met medio juni
het jaar daarop, wordt afgemaakt; “als je ergens aan begint, maak je het ook af”. Daarna staat het de speler vrij
(liever niet!) om te stoppen.
Bij (persisent) wangedrag of het ernstig in diskrediet brengen van een van de verenigingen behoudt de
jeugdcommissie, in overleg met de hoofdbesturen van beide verenigingen, zich het recht voor om het
desbetreffende lid te schorsen, de toegang tot het sportcomplex te ontzeggen of zelfs te royeren als lid.

Verzekering
BMR en SNC’14 verplichten de leden, trainers en leiders om lid te worden van BMR of SNC’14 en de KNVB.
Van elk lid wordt een gedeelte van de door hem/haar betaalde contributie gebruikt voor een verzekeringspremie.
Elk lid waarvoor onze vereniging premie betaald heeft is via de KNVB verzekerd.
Dit is een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering, d.w.z. dat schade die krachtens enig andere verzekering
voor vergoeding in aanmerking komt, dan ook in eerste instantie op die andere verzekering moet worden
geclaimd.
Deze verzekering geldt o.a. tijdens clubactiviteiten, zoals trainingen, tijdens wedstrijden, het bijwonen van
wedstrijden, als toeschouwer of leider en het bezoeken van vergaderingen. Ook geldt de verzekering tijdens
reizen van en naar de genoemde clubactiviteiten. De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden
voor schade toegebracht aan derden. Uitgesloten is de schade die met opzet wordt veroorzaakt of schade door
diefstal. Geconstateerde of veroorzaakte schade moet binnen 24 uur gemeld worden bij de secretaris van de
vereniging.
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Leeftijdsindelingen
De KNVB houdt voor het voetbalseizoen 2017/2018 de volgende leeftijdsindeling aan:
• JO7-pupillen:
2012/2011
• JO9-jeugd:
2010/2009
• JO11-jeugd:
2008/2007
• JO13-jeugd:
2006/2005
• JO15-jeugd:
2004/2003
• JO17-jeugd:
2002/2001
• JO19-jeugd:
2000/1999
In Zuid II regio 5 en 6 is een proef draaiende met betrekking tot een versoepeling van de leeftijdsgrens bij
recreatieve JO19-junioren. Iedere vereniging heeft de mogelijkheid om eerste jaar senioren één jaar langer in de
recreatieve JO19-junioren te laten uitkomen. Met het versoepelen van de leeftijdsgrens, probeert de KNVB het
volgende te bereiken:
• Behoud en werving junioren;
• Creëren, uitbreiden en behouden van voldoende aanbod van (gelijkwaardige) juniorenteams;
Tevens zijn veel JO19-junioren (fysiek) nog niet toe aan de stap naar de senioren. Een jaar langer met eigen
leeftijdsgenoten kan hierdoor veel voordelen opleveren.
In het seizoen 2017/2018 speelt de JO19 van SJO BMR/SNC’14 in de 1 e klasse. Dit betekent een prestatief team.
In de 1e klasse is het niet geoorloofd om als 3e jaars JO19 speler deel te nemen aan de competitie. Dit betekent
dat deze leden automatisch doorschuiven naar de senioren.

Dispensatie
Dispensatie op bovengenoemde leeftijdsindelingen kan voor een speler aangevraagd worden, indien er sprake
mocht zijn van:
• completering van elftallen;
• medische gronden (een doktersverklaring dient te worden overlegd);
• fysieke gronden.
Meisjes mogen altijd een jaar lager ingedeeld worden dan volgens de leeftijdsindeling. Voor JO11 en JO9
spelers is geen dispensatie mogelijk. Bij inschrijven in de 1e klasse mag er geen dispensatiespeler aan het team
toegevoegd worden.

Wedstrijden
De KNVB heeft de speelduur in de verschillende wedstrijdklassen als volgt bepaald:
• JO19-jeugd:
11 tegen 11
2 x 45 minuten
• JO17-jeugd:
11 tegen 11
2 x 40 minuten
• JO15-jeugd:
11 tegen 11
2 x 35 minuten
• JO13-jeugd:
11 tegen 11
2 x 30 minuten
• JO11-jeugd:
8 tegen 8
2 x 25 minuten m.u.v. hoofdklasse, dit is 2 x 30 minuten
• JO9-jeugd:
6 tegen 6
2 x 20 minuten
• JO7-pupillen:
4 tegen 4
8 x 5 minuten
De competitie wordt gespeeld van begin september tot begin mei van het daaropvolgend jaar. De maanden mei
en juni zijn de toernooimaanden.
Competitiewedstrijden vinden in de regel op zaterdagen plaats, echter de KNVB kan ook wedstrijden op
doordeweekse dagen vaststellen.
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Bij uitwedstrijden verzamelen en vertrekken alle teams op een van de locaties van BMR/SNC’14. Verzamel- en
vertrektijden worden via de jeugdleiders bekend gemaakt. Zorg dat je tijdig op de centrale vertreklocatie bent,
zodat het vervoer op een rustige en veilige wijze kan plaatsvinden.

Afmelding
Zorg dat je altijd op tijd bent afgemeld voor een training of wedstrijd. Uiterlijk op de laatste training voor de
wedstrijd. Bij onvoorziene omstandigheden, ziekte of anderszins, informeer je zo snel mogelijk een van je
leiders of trainers.

Afgelasting
Afgelastingen vinden plaats op vrijdagavond of zaterdagochtend. Bij afgelasting zal de speler zo snel mogelijk
worden geïnformeerd door de leider of trainer.

Vervoer
De jeugdcommissie gaat ervan uit dat alle ouders om beurten moeten assisteren bij het vervoer van het team van
hun zoon of dochter.
In het geval er om bepaalde redenen een aantal ouders zijn die beslist niet kunnen rijden houdt dit systeem in dat
1 à 2 keer per seizoenshelft een beroep op de ouders wordt gedaan om zich voor het vervoer van de spelers in te
zetten. Via de jeugdleider(s) wordt bekend gemaakt welke ouders aan de beurt zijn om te rijden.

Fair Play
Met ingang van het seizoen 2015-2016 is het voor de JO7 en JO9 pupillen die niet uitkomen in de 1e klasse of
hoger verplicht om deel te nemen aan Fair Play voetbal. Fair Play voetbal is een voetbalvorm voor F-pupillen
waarin fair play en plezier centraal staan. Het bijzondere van Fair Play voetbal is dat kinderen zélf het spel
bepalen. Dat wil zeggen dat er geen scheidsrechter bij betrokken is. Tevens staan de coaches en ouders op de
‘achtergrond’. Het kind staat centraal.
Afspraken:
Bij Fair Play voetbal gelden de standaard spelregels én deze extra regels:
• kinderen beslissen zelf over spelsituaties, zonder scheidsrechter;
• gematigde coaching;
• coaches begeleiden het spel samen, op een positieve manier;
• publiek en ouders staan op minimaal 20 meter afstand zodat de kinderen ‘vrij’ kunnen spelen;
• geen mega-uitslagen, winst, verlies of gelijkspel wordt genoteerd als 1-0, 0-1 of 1-1.

Spelregelbewijs JO17-Jeugd
Een spelregelbewijs voor alle jeugdspelers in Nederland; het maakt voetballers van jongs af aan vertrouwd met
de regels en geeft hen meer inzicht in – én begrip voor – beslissingen van de scheidsrechter. Het kennen van de
regels zorgt voor een sportiever spel, waarbij het juist toepassen van de regels er ook nog eens voor zorgt dat je
als team meer kans maakt om te winnen.
Sinds het seizoen 2014/’15 zijn tweedejaars JO13-junioren verplicht het spelregelbewijs te halen. De invoering
van het spelregelbewijs is één van de maatregelen uit het actieplan ‘Tegen geweld, voor sportiviteit’.
Via het digitaal wedstrijdformulier (DWF) wordt gecontroleerd of een speler wel of niet in het bezit is van het
spelregelbewijs. Wanneer dit niet het geval is, ontvangt de speler via het DWF een waarschuwing.
Na zes waarschuwingen mag de speler niet meer opgevoerd worden op het DWF. Als het spelregelbewijs is
gehaald, dan mag de speler weer uitkomen in wedstrijden.
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Elk jaar organiseert de jeugdcommissie een “spelregelbewijs avond” waar het nut van dit bewijs, afspraken
m.b.t. het behalen van het spelregelbewijs en een presentatie door een scheidsrechter met praktijkvoorbeelden
aan bod komen.

Cluster Eijsden-Margraten
Samen met de KNVB en de voetbalverenigingen binnen de Gemeente Eijsden-Margraten worden er
clusterbijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten hebben als doel de onderlinge samenwerking tussen de
clubs te verbeteren en om gezamenlijk voetbalactiviteiten op te pakken.
Hierbij kan men denken aan het organiseren en deelnemen aan gezamenlijke georganiseerde activiteiten zoals:
• Eijsden-Margraten toernooi;
• Techniektrainingen;
• Keepersactiviteiten;
• Voetbalschool;
• JO15 en JO13 clusterteams (trainingen en wedstrijden).

Maastricht United
Maastricht United (MU) heeft als doelstelling ‘samen een klasse beter’. MU is een samenwerkingsverband
tussen MVV en meer dan 20 amateurverenigingen, waaronder SJO BMR/SNC’14.
Voor de meest getalenteerde spelers biedt MU naast de reguliere trainingen bij SJO BMR/SNC’14 een extra
trainingsmoment. In dit trainingsmoment kunnen de spelers van een gelijk niveau met elkaar trainen onder
begeleiding van goed opgeleide trainers en profvoetballers. Een belangrijke voorwaarde om talenten beter te
maken is spelers te laten begeleiden door kundige en goed opgeleide trainers. Trainers die beschikken over
basisvaardigheden om spelers beter te maken en over goede oefenstof.
Daarnaast worden ook wedstrijden tegen aansprekende tegenstanders georganiseerd. Denk aan KNVB-selecties
en wedstrijden tegen andere betaald voetbalorganisaties.
In het MU-programma kan een onderscheid gemaakt worden tussen sportieve onderdelen en maatschappelijke
activiteiten. Het verenigingsleven is uitermate geschikt om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen:
overgewicht, verlenging van de schooldag, sport en beweging etc.
Alle activiteiten van MU zijn het beste samen te vatten onder de noemer ‘de Maastrichtse Voetbalschool’. Een
allesomvattend programma waar talentontwikkeling en talentbegeleiding centraal staat waarbij het sportieve
element gecombineerd wordt met maatschappelijke aspecten.
Ieder kind moet op zijn of haar niveau spelen en trainen. Dat vergt samenwerking tussen alle partijen.
Samenwerking tussen MVV en de verenigingen maar ook tussen de verenigingen zelf. Alleen door
samenwerking kan het niveau verhoogd worden.
Daarnaast is SJO BMR/SNC’14 elk jaar een keer Club van de Week bij een thuiswedstrijd van MVV. Onze
jeugdafdeling verzorgt dan de line-up, houdt penalty bokaal in de rust en kan de wedstrijd bekijken in het
stadion.

Roda JC Partnership
SJO BMR/SNC’14 heeft tevens een partnership met Roda JC. Roda JC streeft ernaar om met beide
‘voetbalbenen‘ midden in de Limburgse maatschappij te staan. Als club zetten zij zich in voor de omgeving en
wil betekenisvol zijn voor partners en supporters. Daarom heeft Roda JC de stichting Roda JC Kerkrade Midden
in de Maatschappij in het leven geroepen. Met de drie pijlers Participatie, Gezondheid en Respect en de inzet van
hun naam, menskracht, stadion en faciliteiten leveren zij een bijdrage aan de samenleving.
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Tevens werken zij intensief samen met amateurverenigingen in de regio. Insteek is om amateurverenigingen te
ondersteunen in het begeleiden, stimuleren en binden van hun jeugdleden op het gebied van sport en
entertainment.
Het amateurpartnership bestaat uit een drietal facetten:
• Vermaak van jeugdleden;
• Kennisoverdracht van Roda JC Kerkrade naar amateurvereniging;
• Sportstimulering in brede zin.
In het kader hiervan bezoekt de jeugd van SJO BMR/SNC’14 een keer per jaar een thuiswedstrijd in het Parkstad
Limburg stadion te Kerkrade.
Vooralsnog is vanuit de jeugdcommissie gekozen om de samenwerking met MVV en SJO BMR/SNC’14
voorrang te geven. Het is immers ondoenlijk voor alle vrijwilligers om aan te veel activiteiten deel te nemen.

Trainingen
Prestatieve teams trainen 2x per week. Vanaf de JO11 trainen ook de recreatieve teams 2 keer per week. Bij de
JO9 (recreatief) en JO7 wordt ten minste een keer per week getraind.
De trainingstijden worden jaarlijks vastgesteld door de jeugdcommissie in overleg met de jeugdtrainer/leider(s)
en accommodatie commissie waarbij indien mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de
jeugdtrainer/leider(s).
In de winter zal er geprobeerd worden om de trainingen voort te zetten in een sporthal die zich hiervoor leent.
Van alle spelers wordt verwacht dat zij handelen volgens de vastgestelde gedragsregels voor jeugdspelers. Deze
regels zijn bijgevoegd als bijlage A.

Kleding
Het is van groot belang dat leden in fatsoenlijke kleding trainingen afwerken. Met name in de wintermaanden is
het zeer belangrijk dat leden voldoende kleding aan hebben tijdens trainingen of wedstrijden. Trainingspakken
zijn tegen een normale vergoeding verkrijgbaar bij zowel BMR als SNC’14.

Teamindeling
SJO BMR/SNC’14 hanteert in eerste instantie de leeftijdsgrenzen die de KNVB heeft aangegeven bij de
teamindeling. Daarnaast wordt bij elke speler bepaald of deze prestatief dan wel recreatief gaat voetballen.
Hierbij speelt kwaliteit een grote rol. Wij streven ernaar om de jeugdspelers zoveel mogelijk op en met spelers
van hun eigen niveau te laten spelen.
Indien de situatie erom vraagt kunnen spelers eerder worden overgeheveld naar een hoger team. Het kan ook
voorkomen dat voor spelers dispensatie wordt aangevraagd om langer op een lager team te mogen spelen. Dit
vindt uitsluitend plaats na overleg tussen de jeugdtrainer/leider(s) en de betrokken speler(s).
Voor een uitgebreide toelichting op de teamsamenstelling wordt verwezen naar het jeugdreglement van SJO
BMR/SNC’14.

Boetes en strafmaatregelen
Mocht een speler onverhoopt uit het veld worden gestuurd of een officiële waarschuwing krijgen dan komen de
daaruit voortvloeiende consequenties in eerste instantie voor rekening van de club. Mocht dit regelmatig
voorkomen dan zal door de club een gepaste strafmaatregel worden opgelegd. Door de betreffende
jeugdtrainer/leider kan direct een passende straf worden opgelegd. Hierbij wordt wel naar de aard van de
overtreding gekeken.
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Jeugdtrainers/leiders
Elke vereniging, zo ook de onze, staat of valt met het aanbod van vrijwilligers. Zij kunnen dienst doen in het
bestuur, de jeugd, als leider, als scheidsrechter. Ook voor het vervoer van de spelers van en naar uitwedstrijden
zijn wij geheel afhankelijk van de hulp van ouders die hun tijd en vervoermiddel ter beschikking stellen van onze
jeugd. Een ouder die een team wil leiden kan dit kenbaar maken aan de jeugdcommissie.

Materiaal
Het bestuur onderkent de noodzaak van goed materiaal. Jaarlijks wordt dan ook een fors bedrag geïnvesteerd in
nieuwe trainingsballen, hesjes, doelnetten en ander materiaal. Van onze jeugdleden wordt verwacht dat zij
zorgvuldig met deze materialen omgaan. Vanaf het seizoen 2016/2017 gaat SJO BMR/SNC’14 de teams zelf
verantwoordelijk maken voor de spullen. Aan het begin van het seizoen zal elke speler/trainer/leider van een
team € 5, - p.p. als borg afdragen. Mist er aan het eind van het seizoen iets, dan zal dit van deze borg afgetrokken
worden. Uiteraard word dit per team specifiek bekeken. Indien er borg “over” blijft zal deze aan het eind van het
seizoen retour gegeven worden en kan het team zelf besluiten waar ze dit voor gebruiken.

Winterzaalcompetitie
In de winter nemen de teams in overleg met de trainer(s) deel aan de door de KNVB georganiseerde
winterzaalcompetitie. Deze competitie wordt gehouden in een aantal sporthallen in de regio.

Reglement
Additioneel staan er nog enkele zaken vernoemd in het jeugdreglement. Dit is terug te vinden op www.bmr.nl of
www.snc4.nl.
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