
 
 

 

 
Infoboekje jeugd SV Roggel   pagina 1 

Welkom bij de voetbalclub 
 

 

U heeft uw zoon/dochter aangemeld bij de voetbalclub van Roggel en daar zijn we heel erg 

blij mee. We willen er alles aan doen om hem/haar gezellig en sportief bezig te laten zijn 

met het allerleukste spelletje dat er is: voetbal.  

 

Via dit infoboekje willen we u graag informeren over verschillende zaken die spelen rondom 

het voetbal en SV Roggel in het bijzonder. Veel is ook terug te vinden op onze website 

www.SVRoggel.nl. We vragen u dan ook regelmatig op onze site te kijken, omdat daar de 

meest actuele informatie staat.  

 

Wij als jeugdcommissie van SV Roggel hopen dat u dit boekje als zeer nuttig ervaart. 

Mochten er zaken ontbreken, zijn er vragen of heeft u andere opmerkingen, aarzelt u dan 

niet om contact op te nemen met het secretariaat van de jeugdcommissie. Adresgegevens 

treft u aan elders in dit infoboekje. 

 

Wij wensen elke jeugdspeler/ster en ouders/begeleiders een zeer prettige, sportieve en ook 

succesvolle tijd toe bij SV Roggel. 

 

 

De jeugdcommissie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV Roggel clublied 

 
Det is oos voetbalclub, de voetbalclub van Roggel 

De club van Zwart en Wit, is toch ein riek bezit 
Al waerdj geliek gespeeldj, gewonne of verlaore 

Toch steit bie mich diene naam steeds baovenaan 
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SV Roggel: één in sport en sportiviteit 
 

Voordat we in gaan op de organisatorische zaken en het informatieve gedeelte, willen we 

graag met u delen waar voetbalclub SV Roggel voor staat, namelijk één zijn in sport en 

sportiviteit. Dit heeft in 2011 tijdens de ledenvergadering geleid tot een gedragscode die 

voor iedereen binnen de vereniging zal gelden. De gehele gedragscode is terug te vinden op 

www.svroggel.nl. en voor ieder start van het seizoen krijgen de spelers/sters en de ouders 

de huisregels digitaal. Hieronder treft u een samenvatting aan gebaseerd op de eerste 

letters van het woord “sport”.  

 

Sportiviteit 

Natuurlijk willen we allemaal winnen..., maar niet ten koste van alles. We houden ons aan 

de regels en gaan sportief en vriendschappelijk met onze tegenstanders om. Zij zijn 

namelijk onze gasten en worden door ons als vrienden behandeld. Onze tegenstanders 

komen dus weer graag terug naar Roggel! Beheers je in het veld en laat je niet uitlokken. 

Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter, ook als deze volgens jou de verkeerde 

beslissing neemt.  

 

Plezier 

Presteren is belangrijk. Maar plezier nog meer. Samen met je vrienden voetballen bij SV 

Roggel is leuk, zelfs als je verliest! Ook na de training of wedstrijd houdt ons plezier niet op. 

Want voetballen bij SV Roggel is meer dan een balletje trappen! Doe mee aan acties en 

evenementen van de vereniging. Ouders: stimuleer uw kinderen tot meedoen en leer ze de 

clubregels.  

 

Openheid 

We gaan open en eerlijk met elkaar om. We vertrouwen elkaar en we hebben vertrouwen in 

onze vereniging. Het belang van de vereniging staat voorop want samen vormen wij de 

vereniging. Spreek elkaar aan op onacceptabel gedrag. 

 

Respect 

We respecteren elkaar, de tegenpartij en de scheidsrechter. Daar past pesten en schelden 

niet bij. Laat staan intimidatie of geweld. Ook hebben we respect voor de spullen van een 

ander: dus geen vernielingen of diefstal. De kleedkamer laten we altijd netjes achter.  

We zorgen ervoor dat we geen ballen, hesjes en andere materialen kwijtraken. Respect en 

verantwoordelijkheid horen bij elkaar! Ouders en supporters moedigen de spelers aan en 

blijven buiten de lijnen van het speelveld. Zet de tassen, fietsen, auto’s op de bestemde 

plaatsen. Ouders: geef uw mening, maar wel op de juiste plaats en bespreek uw problemen 

met de juiste mensen. We houden ons aan de interne verenigingsafspraken. 

 

Team 

Voetbal is een teamsport. We spelen in de clubkleuren. We steunen en coachen elkaar 

positief. We zijn op tijd en houden ons aan de regels. We leggen ons neer bij een beslissing 

van de trainer, de scheidsrechter of van de leider. Ook de vereniging zelf is een team. Dus 

steunen we elkaar, binnen maar ook buiten het veld! Het opruimen van doelen, vlaggen, 

ballen en andere sportbenodigdheden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
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Huisregels 
 

Alle spelende en niet spelende leden, vrijwilligers en andere betrokkenen bij de vereniging 

worden geacht zich aan deze “huisregels” te houden.   

Hoe gaan we om met deze “huisregels”: Iedereen heeft de taak om er voor te zorgen dat de 

“huisregels” door zichzelf, maar ook door anderen worden nagekomen.  

 

Voor iedere bezoeker:  

• Er mag geen alcohol worden genuttigd in de kleedlokalen en buiten op de velden.   

Daarnaast is er een alcoholverbod op de dagen dat er jeugdwedstrijden zijn, tot 

16.00 uur.  

• Roken is niet toegestaan in het clubgebouw.  

• Maak je rommel, dan ruim je het zelf op.  

• Glas en aardewerk nemen we niet mee naar buiten.  

• Fietsen en brommers parkeer je in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling 

en niet in de gemarkeerde vakken “niet parkeren”.  

• Toegangen naar de velden houden we vrij met het oog op de veiligheid.  

• Als je niet hoeft te voetballen heb je geen toegang tot de kleedlokalen.  

• Geen lichamelijk geweld of geweld door woorden (schelden, enz.) naar wie dan ook.  

• Er mogen rondom de kleedlokalen geen foto’s gemaakt worden en er mag 

niet gefilmd worden!!  

 

Voor spelers:  

• Je bent sportief, je speelt in een team en je helpt en steunt je medespelers.  

• Je probeert te winnen, maar je hebt respect voor jezelf, je team, tegenstanders en 

anderen op het veld.  

• Je bent aanwezig bij de trainingen en wedstrijden. Je meldt je op tijd af bij de trainer 

of leider al je niet mee kunt doen.  

• Je bent op de afgesproken tijd aanwezig voor wedstrijden en trainingen.  

• Beslissingen van de scheidsrechter accepteer je.  

• Je bent zuinig op alle materialen van de vereniging, op de velden en in de 

gebouwen.  

• Vuile schoenen klop je buiten uit, gebruik hierbij de borstels.  

• Je komt niet in de kantine met voetbalschoenen aan.  

• Houd douches en toiletten netjes, zoals je ook thuis zou doen.  

• Douchen na trainingen en wedstrijden (afhankelijk van leeftijd en eventuele 

afspraken).  

• Je houdt kleedlokalen netjes en helpt zo nodig met schoon maken.  

• Als je iets ziet dat kapot is geef je dit door aan je leider.  

• Laat geen dure spullen achter in het kleedlokaal, laat eventueel je leider deze 

bewaren.  

• Na de training help je mee met het opruimen van de materialen.  

• Je bent alleen op het sportveld voor en na de wedstrijd, en in de rust als je bij de 

spelende teams hoort.  

• Kleed je netjes als je voetbalt, shirt in de broek, scheenbeschermers om, geen 

sieraden.  

• Het ballenhok is alleen toegankelijk voor trainers en leiders.  
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• Je voetbaltas zet je niet in de kantine maar in het tassenrek.  

 

Voor ouders / verzorgers:  

• U bent een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben 

voor iedereen op en om het veld.  

• Blijf tijdens de wedstrijd achter de hekken / reclameborden en / of buiten de lijnen 

van het veld.   

• Het is niet geoorloofd om alcohol te nuttigen indien U als ouder zorgt voor het 

vervoer van onze jeugdspelers.   

• U houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en 

begeleiders. Laat het coachen over aan de jeugdleider/trainer.  

• Moedig spelers positief aan, maar geef geen technische en tactische aanwijzingen.  

• Zorg ervoor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of wedstrijd.  

• Zie er op toe dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd.  

• U controleert (vooral bij jonge spelers) of alle voetbalbenodigdheden in de tas zitten; 

kleding, schoenen en douchespullen.  

• U bent enthousiast en stimuleert uw zoon/dochter en medespelers. Stimuleer uw 

kinderen tot mee doen.  

• U respecteert beslissingen van de scheidsrechter. De scheidsrechter doet zijn best, 

bemoei u niet met zijn beslissingen.  

• Gun het kind het kind-zijn, er is nog zoveel te leren. De wedstrijd is al moeilijk 

genoeg. Winnen, maar ook verliezen hoort er nu eenmaal bij.  

• Wijs uw kinderen op de clubregels. 

 

Bovenstaande huisregels zijn samen te vatten in de 11 posities in de onderstaande 

afbeelding: 

 

 



 
 

 

 
Infoboekje jeugd SV Roggel   pagina 5 

 
  

Maak en hou het gezellig, voor jezelf en voor anderen!!!!!!!!!  



 
 

 

 
Infoboekje jeugd SV Roggel   pagina 6 

Organisatie van de jeugdafdeling van de SV Roggel 
 

Het doel van de organisatie is duidelijk: alles is er op gericht het reilen en zeilen van  

het jeugdvoetbal van SV Roggel zo goed mogelijk te laten verlopen. De jeugdafdeling wordt 

geleid door de jeugdcommissie en zij sturen vervolgens het (technisch) kader aan wat 

bestaat uit een technisch jeugdcoördinator, leeftijdscoördinatoren, trainers, coaches, leiders 

en vlaggers.  

 

Een viertal aspecten zijn hierbij belangrijk: voetbaltechnisch beleid, organisatie rond de 

teams, overige zaken en de eindverantwoordelijkheid. 

 

1. In de organisatie van de jeugdafdeling van SV Roggel is bewust gekozen de specifiek 

voetbaltechnische zaken te onderscheiden van de andere werkzaamheden. Het 

voetbaltechnische Beleid is belegd bij de technisch jeugdcoördinator en de 

leeftijdscoördinatoren. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het selectie-

/indelingsbeleid en het aantrekken van het kader. 

2. De verdere organisatie rond de teams (contacten KNVB, wedstrijd- en oefenschema’s, 

reisschema’s, kleding en materialen) is de verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. 

3. Naast de voetbalactiviteiten kent de jeugdafdeling van de SV Roggel een uitgebreid 

winterprogramma (bijvoorbeeld zaaltrainingen MICO-sport) en niet voetbal gerelateerde 

activiteiten (bijvoorbeeld het vastelaovesbal, de gezinsspeurtocht en het kamp). Deze 

zijn eveneens ondergebracht bij de jeugdcommissie. 

4. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de jeugdcommissie die op zijn beurt verantwoording 

aflegt aan het hoofdbestuur van SV Roggel. 

 

Naamgeving leeftijdscategorieën 

 

Met ingang van seizoen 2016 – 2017 wordt ook bij de jeugd van SV Roggel gewerkt met de 

benaming, zoals die door de KNVB gebruikt wordt: 

• JO07 / Kabouters 

• JO09 / F jeugd 

• JO11 / E jeugd 

• JO13 / D jeugd 

• JO15 / C jeugd 

• JO17 / B jeugd 

• JO19 / A jeugd 

 

 



 
 

 

 
Infoboekje jeugd SV Roggel   pagina 7 

Selectie-/ indelingsbeleid SV Roggel Jeugd 
 

De jeugdafdeling van SV Roggel hanteert een selectie-/ indelingsbeleid om de 

hieronder geformuleerde uitgangspunten op een zo goed mogelijke wijze te 

realiseren. Dit beleid is opgesteld door de technisch jeugdcoördinator in nauwe 

samenwerking met de leeftijdscoördinatoren en de jeugdcommissie. Dit alles onder 

verantwoordelijkheid en vaststelling van het hoofdbestuur. 

 

Uitgangspunten: 

 

1. We willen dat het spelplezier van onze spelers, van jong tot oud, voorop staat.  

 

2. We willen de kwaliteit van het voetbal en het niveau van onze jeugdspelers continu 

verhogen.  

 

3. We willen op het hoogst mogelijke niveau presteren met door ons zelf opgeleide spelers. 

 

4. We willen dat elke jeugdspeler zich op zijn eigen niveau kan ontwikkelen als individu 

maar ook als speler van een team. 

 

5. We vinden het belangrijk dat de jeugdcommissie op de hoogte is van evt. van belang 

zijnde (chronische) aandoeningen (zowel fysiek als mentaal). Dit om de veiligheid van 

uw kind te kunnen garanderen. Natuurlijk gaan we zeer discreet met de informatie om 

en zullen alleen die mensen inlichten die rechtstreeks bij uw zoon of dochter betrokken 

zijn. Het is uw eigen keus of u de jeugdcommissie wilt inlichten.  

 

6. We selecteren/ delen in op geboortejaar. De leeftijdsvoorwaarden van de KNVB worden 

als richtlijn genomen (www.voetbal.nl). Echter, elk kind ontwikkelt zich op een ander 

tempo. Het kan voor een kind erg frustrerend zijn om niet op zijn/haar eigen niveau te 

voetballen. Wordt het kind te hoog ingedeeld, dan moet het kind continu op zijn tenen 

lopen en ervaart hij/zij te weinig succeservaringen in het voetbal. Wordt het kind te laag 

ingedeeld, dan voelt het zich onbegrepen en raakt het verveeld omdat er te weinig 

uitdaging is. Het streven is dat we kunnen indelen op geboortejaar.  

 

Sinds enkele seizoenen bestaat er voor de vijf- en zesjarige de mogelijkheid om kennis 

te maken met het voetballen bij onze club. Ze worden bij de kabouters ingedeeld en 

vallen onder de JO07. De kabouters spelen nog niet in KNVB competitieverband. Voor 

hen wordt om de 2 weken een mini-toernooi gespeeld met kabouters uit Leudal dorpen. 

 

7. We selecteren / delen in op aantallen. We zijn altijd afhankelijk van aantallen.  

Helaas komt het zelden uit dat de aantallen perfect zijn. We zijn daarom genoodzaakt 

om moeilijke keuzes te maken. Daarbij willen wij: 

• Geen dispensatie geven aan jeugdspelers. Alleen in uiterst noodgeval. 

• Dispensatie geven aan JO19-jeugdspelers die naar de senioren gaan. 

• Zo min mogelijk spelers eerder doorschuiven naar een hoger team. 

• Spelers worden zoveel mogelijk op hun eigen niveau ingedeeld. Hierin zijn 

kwaliteit, houding en instelling medebepalend. Het kan zijn dat een jonge speler 
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met meer potentie in hoger team komt. Een oudere speler die een hoger team 

ambieert kan dit als negatief ervaren. Daarom overleggen we met de trainers en 

leiders om zo veel mogelijk inzichten te krijgen om vervolgens de juiste beslissing 

te maken. 

 

8. We willen meisjes zo lang als mogelijk, minimaal tot en met de JO13, laten meedraaien 

met de jongens. Afhankelijk van het aantal en de wensen van het meisje, kijken we dan 

of het mogelijk is om een meisjesteam op te zetten, het meisje mee te laten draaien 

met de dames of haar toch in te delen in een jongensteam.  

 

9. We vinden dat een goede keeper ook een goede voetballer moet zijn. Daarom beginnen 

we pas in de JO13 met vaste keepers. Echter, indien er meerdere keepers in een team 

zitten, zullen de keepers zo veel mogelijk een gelijk aantal speelminuten in het doel en 

op het veld als voetballer staan. Vanaf de JO15-1 zal er meer en meer met 1 vaste 

keeper gewerkt gaan worden. Een en ander hangt natuurlijk wel af van de 

beschikbaarheid aan keepers. 

 

10. We baseren ons bij de indeling van alle teams op: 

• continuïteit van de groep; het groepsproces is voor de kinderen zeer belangrijk; 

• begrippen als structuur, vertrouwen, geborgenheid enz. spelen hierbij een 

centrale rol; 

• continuïteit op het niveau van presteren; 

• continuïteit in de organisatie; kader, indelen enz. 

 

Natuurlijk zijn er altijd momenten/ situaties dat hiervan wordt afgeweken maar dat moet 

uitzonderlijk zijn en geen gemeengoed worden. In deze gevallen ligt de 

verantwoordelijkheid bij de betreffende coördinator. De jeugdcommissie is 

eindverantwoordelijk. 
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Het tenue: Wat heb je nodig om te voetballen? 
 

De verenigingskleuren van SV Roggel zijn zwart – wit 

• voetbalshirt: wordt door de club in bruikleen verstrekt; 

• voetbalbroek: zwart; 

• voetbalsokken: zwart-wit gestreept; 

• scheenbeschermers; 

• voetbalschoenen; 

• trainingspakken e.d.: afhankelijk van het team waar je inzit, kan het zijn dat 

trainingspakken e.d. in bruikleen worden verstrekt door de sponsor. 

• keeperhandschoenen: keepers uit de JO07 – JO09 – JO11- JO13 teams krijgen 

handschoenen verstrekt door de club. Dus niet zelf kopen. De keepers uit de overige 

teams krijgen een vergoeding van € 25,- voor aankoop van keeperhandschoenen. 

• Al deze spullen worden natuurlijk netjes opgeborgen in een sporttas. 

 

Er is een webshop waarmee trainingspakken, sokken en voetbalbroeken online gekocht 

kunnen worden (je vindt de link via de website van SV Roggel). Ook kan alles gekocht 

worden bij Meeuwis (Heldensedijk 32, Meijel). Tevens kunnen sokken gekocht worden bij 

Wim Geuijen (Winkelveld 4, 0628088339). 
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Trainingen en wedstrijden 
 

Om goed te voetballen, je hierin steeds te verbeteren en om bovendien te beschikken over 

een goede conditie, moet er natuurlijk getraind worden. Voor elk team bestaat de 

mogelijkheid om twee maal per week te trainen, met uitzondering van de kabouters en 

eerstejaars JO09 (in de meeste gevallen de JO09-2 en JO09-3). Dit gaat natuurlijk alleen 

als we voldoende trainers tot onze beschikking hebben. 

 

De trainingsdagen en -tijden worden tijdig voor de start van het nieuwe seizoen bekend 

gemaakt via een persoonlijke email en via www.svroggel.nl.  

 

Belangrijk!!!!! 

• afmelden wanneer je niet kunt gaan trainen: bij de trainer; 

• tijdig aanwezig zijn op de training; 

• na afloop van de training douchen (=verplicht). Neem dus altijd zeep, shampoo en 

handdoek mee naar de training.  

 

Alle teams worden aan het begin van het seizoen ingedeeld door de KNVB. Hierbij wordt 

zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de clubs. Er wordt een halve 

competitie gespeeld tot aan de winterstop (de najaarsreeks). De eindklassering van de 

najaarsreeks is bepalend voor de indeling van een nieuwe competitie. In februari/maart 

gaat deze nieuwe, halve competitie van start en eindigt halverwege mei (de 

voorjaarsreeks).  

 

Publicatie van de wedstrijden, aanvangs- en vertrektijden gebeurt wekelijks in via 

www.svroggel.nl. Bovendien wordt het programma, en andere belangrijke zaken, iedere 

week vermeld in het “Roggels Blaedje” en de “Leudal Nieuws”, echter de website geeft de 

meest actuele situatie weer. 

 

Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent voor de wedstrijd. Voor teams JO19 t/m JO15 geldt 

dat de spelers minimaal 45 minuten voor aanvang van de thuiswedstrijd aanwezig moeten 

zijn. Voor de overige teams is dit 30 minuten.  

 

Voor de verschillende categorieën is de duur van de wedstrijden als volgt: 

 

• JO07, 4x4 

• JO09, 6x6, 2x25 min 

• JO11, 8x8, 2x30 min 

• JO12, 8x8, 2x30 min 

• JO13, 11x11, 2x30 min 

• JO15, 11x11, 2x35 min 

• JO17, 11x11, 2x40 min 

• JO19, 11x11, 2x45 min 

 

Het vertrek naar uitwedstrijden vindt plaats vanaf de parkeerplaats bij sportpark “De 

Mössehook”. Het vervoer naar uitwedstrijden wordt, in overleg met de jeugdcommissie, 

verzorgd door de ouders van de spelers. Voor aanvang van het seizoen ontvangt elke speler 
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een wedstrijd-, reisschema (behalve bij de kabouters. Hier wordt dit iedere keer apart 

geregeld met de ouders) . Hierop staan de uit- en thuiswedstrijden van resp. de najaars- en 

voorjaarsreeks vermeld. Tevens staan bij de uitwedstrijden de ouders vermeld die aan de 

beurt zijn om het vervoer naar uitwedstrijden te verzorgen. Zo weet u ruimschoots van te 

voren wanneer u moet rijden bij het team waarin uw zoon of dochter speelt.  

Bij verhindering dient u zelf voor vervanging te zorgen! 

 

Indien wedstrijden worden afgelast wordt dit gecommuniceerd via www.svroggel.nl. U dient 

dit zelf in de gaten te houden. In voorkomende gevallen kan het zijn dat trainingen afgelast 

worden (vorst, sneeuw, overmatige regen). In deze gevallen wordt dit via www.svroggel.nl 

gecommuniceerd. Het zou kunnen dat een leider van een team een groepsapp, emailgroep 

of belrondje heeft opgesteld voor het informeren van ouders en spelers/sters over 

afgelastingen e.d. Dit is onder verantwoordelijkheid van de leider zelf. 

 

In principe wordt er in de vakanties (behalve de zomervakantie) doorgetraind.  

Bij afgelastingen i.v.m. vakanties zal dit door de betreffende trainers kenbaar gemaakt 

worden. 
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Lidmaatschap 
 

Als lid van onze vereniging betaal je jaarlijks een contributie. De hoogte van de contributie 

wordt jaarlijks, per categorie, door de ledenvergadering vastgesteld. www.svroggel.nl toont 

altijd de actuele contributiebedragen: 

 

Nieuwe leden betalen eenmalig € 5,- inschrijfgeld. 

Er zijn kortingsregelingen voor trainers en leiders en voor gezinnen met meerdere leden.  

 

Jaarlijks ontvangen ouders, die geen machtiging tot automatische incasso hebben 

afgegeven, aan het begin van elk seizoen een rekening voor de te betalen contributie voor 

dat seizoen. Dit bedrag moet binnen 14 dagen betaald worden. Wanneer na de 1e 

herinnering nog niet is betaald, wordt € 7,50 extra administratiekosten in rekening 

gebracht. Uiteraard geldt: is er niet betaald, dan mag je ook niet voetballen. 

 

Je kunt SV Roggel ook machtigen tot automatische incasso. De contributie wordt dan aan 

het begin van elk seizoen afgeschreven van je bank- of girorekening. Zo ben je altijd op tijd 

met betalen. Dit kun je doen door een formulier van de website te downloaden (onder de 

knop “lid worden”).  

 

Heel veel communicatie gaat tegenwoordig via email of telefoon. Daarnaast krijgt ieder lid 

tweemaal per jaar het clubblad “Zwart-Witje” uitgereikt. We verzoeken u daarom tijdige 

wijzigingen in met adres, telefoonnummer, maar met name emailadres door te geven aan 

de secretaris van de jeugdafdeling (jeugdsvroggel@gmail.com).  

 

Om te stoppen met voetballen bij SV Roggel moet het lidmaatschap schriftelijk onder 

vermelding van de naam, het team en de geboortedatum van het lid worden opgezegd bij 

de ledenadministratie. Leden die gedurende het seizoen opzeggen, ontvangen geen 

restitutie van de contributie. 
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Overige mededelingen 
 

Laat nooit geld, horloges of andere waardevolle spullen in het kleedlokaal onbeheerd achter. 

Zorg ervoor dat het kleedlokaal tijdens de wedstrijd of training wordt afgesloten. De 

vereniging is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal. 

 

Plaats de fiets in de daarvoor bestemde fietsrekken op de parkeerplaats. Het is niet 

toegestaan om fietsen op het sportpark te plaatsen of op het sportpark rond te fietsen. 

Blokkeer niet de doorgang voor de auto’s. 
 

Ouders, zorgt u ervoor dat, vooral tijdens de wintermaanden,  de verlichting van de fiets 

van zoon of dochter in orde is. Zo niet, dan kan dit in het donker leiden tot gevaarlijke 

situaties. Zorgt u verder voor een deugdelijk slot.  

 

Wanneer je tijdens de wedstrijd of training geblesseerd raakt en er moet een arts 

geraadpleegd worden, geef dit dan door aan je leider of trainer. Dit kan van belang zijn voor 

de ongevallen verzekering, welke de vereniging heeft afgesloten. 

 

Jaarlijks blijft een grote hoeveelheid schoenen en kleding zoals shirts, trainingspakken en 

jassen achter in de kleedlokalen en kantine. Deze spullen worden één jaar bewaard. Daarna 

worden ze weggegooid. Informeer daarom tijdig naar verloren of achtergebleven spullen. 

Tel kantine: 0475-493039 
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Contact met ouders 
 

Als ouder (lees ook voogd) bent u misschien wel elk weekend aanwezig langs de lijn om uw 

kind aan te moedigen tijdens de wedstrijd. U heeft ervoor gekozen uw kind aan te melden 

bij SV Roggel. Ook hebt u de benodigde voetbalartikelen voor hem of haar aangeschaft. 

Daarbij blijft het niet: menig ouder draagt zorg voor het vervoer naar uitwedstrijden en 

draait eens in de zoveel weken een wasbeurt voor de kleding van het team. Dit alles om uw 

kind te laten voetballen. 

 

SV Roggel is erg blij met deze inzet van u als ouders, want zonder die inzet wordt het bijna 

onmogelijk om jeugdvoetbal te organiseren. Het is dus in ieders belang om alle 

voetbalouders binnen de vereniging zo veel mogelijk te betrekken bij het reilen en zeilen 

rondom het jeugdvoetbal. 

 

Maar naast uw inzet speelt u nog een belangrijke rol in de voetbalontwikkeling van uw kind. 

Ieder kind speelt op zijn of haar niveau. Maar alle kinderen zijn voor ons even belangrijk, 

want voetbal is een teamsport. Binnen de vereniging wordt er alles aan gedaan om iedereen 

op zijn eigen niveau te laten voetballen, maar het voetbalplezier van het kind staat hierbij 

centraal. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het voetbalplezier bij ‘onze’ kinderen keer op  

keer gestimuleerd wordt.  

 

Het plezier rond het voetbal wordt bepaald door de manier waarop wij allemaal omgaan met 

winst en met verlies, met het maken van fouten, de behandeling van teamgenoten, 

tegenstanders en de scheidsrechter (en grensrechters). Naast trainers en coaches hebben 

de ouders hierin een belangrijke voorbeeldfunctie. Wij verwachten van onze trainers en 

coaches dat ze tijdens trainingen en in hun coaching op een positieve manier omgaan met 

onze kinderen. 

 

Van voetbalouders verwachten we dat ze op een positieve, betrokken en enthousiaste 

manier de kinderen steunen en aanmoedigen. We hebben u dus hard nodig. Niet alleen om 

jeugdvoetbal mogelijk te maken, maar belangrijker nog om kinderen met veel plezier vrijuit 

te laten voetballen.  

 

Soms draait het niet zoals het zou moeten met het team of met uw kind. We gaan er dan 

van uit dat u hier in overleg met de trainer of coach uitkomt. Soms lukt dat niet. In zo’n 

situatie kunt u contact opnemen met de coördinator van de leeftijdscategorie waartoe uw 

kind behoort of met iemand van de jeugdcommissie (zie elders in dit boekje). 

 

SV Roggel is wat wij er met zijn allen van maken 
 

 


