
 
 
 

nieuws voor jeugdteams 
oktober 2020 

 
Beste trainers/leiders, spelers/speelsters en ouders van Stiphout Vooruit. 
 
Hierbij een update van zaken die jullie aandacht vragen. Veel leesplezier! 
 
Met sportieve groet, 
Louis, Martijn, Kyona, Roy en Mario. 
 
 
Corona-maatregelen 
Helaas zijn afgelopen dinsdag de Corona-maatregelen weer aangescherpt. Dit heeft weer de nodige 
consequenties voor het jeugdvoetbal.  

 Alle wedstrijden zijn geannuleerd. 

 Alle jeugdteams, benjamins tot en met JO19, kunnen blijven trainen en onderlinge 
trainingswedstrijden spelen tegen jeugdteams van de eigen vereniging. 
In afstemming met NOC*NSF is bepaald dat spelers in de teams binnen de jeugdcompetities (t/m 
JO19), mogen sporten in teamverband en onderlinge trainingswedstrijden spelen tegen 
jeugdteams van de eigen vereniging op de eigen club. 

 Kleedkamers en douches zijn gesloten. 
Deze maatregelen gelden vanaf afgelopen woensdag 14 oktober 22:00 uur. In de weken tot 27 oktober 
beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. 
Voor de teams tot en met JO12 lag de competitie vanwege de herfstvakantie al twee weken stil. Deze 
periode willen we gebruiken om te bekijken hoe we een andere invulling kunnen gaan geven aan de 
zaterdagen vanaf uiterlijk 31 oktober. We denken hierbij aan extra trainingen, onderlinge wedstrijden, 
mix-toernooi, etc. Mocht je leuke ideeën hebben laat het ons dan weten. Nadere berichtgeving 
hierover volgt binnenkort. 
 
Als je vragen hebt over coronavirus en voetbal dan horen wij het graag, of kijk op de website: 
https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-en-voetbal 
 
 
Herfstvakantie 
Komende week is het herfstvakantie. Desondanks gaan de trainingen op de doordeweekse 
dagen gewoon door. Het weer is nog goed en de velden zijn bespeelbaar. Daar moeten we 
gebruik van maken. Mocht je als team met minder spelers zijn, vraag dan een ander team uit 
dezelfde leeftijdscategorie om samen te trainen. Als we daarbij kunnen helpen dan doen wij 
dat graag. 
 
 
Nieuwe shirts JO7 t/m JO11 
Het heeft even geduurd, maar ze zijn er: de nieuwe shirts voor de JO7 t/m JO11. Op de 
voorzijde van het shirt staat het logo van onze nieuwe sponsor: Dixap. Op de achterzijde staat 
het logo van Jumbo Ralf Gijsbers. De shirts staan klaar in nieuwe tassen die zijn gesponsord 
door Deco Licht & Reclame. We willen de nieuwe shirts graag aan de teams overhandigen. Dit 
doen we op woensdag 21 oktober aanstaande tijdens de traingen. Op datzelfde moment 
moeten de oude tassen met shirts worden ingeleverd. Mooie ruil toch? 
 
 
Ons sportpark 
Ons prachtige sportpark gebruiken we om onze kinderen te laten bewegen. Sporten is 
gezond, en zeker in de buitenlucht. En een gezond kind willen we allemaal! Maar 
waarom wordt er dan nog steeds gerookt op ons sportpark? Roken langs de lijn in het 
bijzijn van onze sportende kinderen is niet echt een goed voorbeeld. Het hoofd- en 
jeugdbestuur heeft dan ook besloten om het sportpark op termijn rookvrij te gaan 
maken. Hiervoor hebben we jullie medewerking nodig. Vooruitlopend op het rookvrije 
sportpark willen we alle rokers vragen om alleen nog maar te roken bij de 
fietsenstalling, voordat je het terras op komt. Rokende ouders/supporters langs de lijn 
willen we niet meer. Ook roken op het terras is iets waar we vanaf willen omdat daar de 
kinderen tegenaan lopen als ze uit de kleedkamers komen. We gaan er vanuit dat jullie 
hieraan aan mee willen werken. Het is uiteindelijk in het belang van onze kinderen. 
 
 
Nieuwe leden 
Gelukkig melden er zich nog steeds nieuwe leden aan bij Stiphout Vooruit. Die kunnen we goed 
gebruiken omdat sommige teams krap in de bezetting zitten door blessures en dergelijke. Wanneer 
een aspirant lid zich meldt bij iemand van Stiphout Vooruit dan geldt het volgende: 
Breng de coördinator van je leeftijdscategorie op de hoogte. Zij/hij zal contact opnemen met de ouders. 
Vervolgens mag een aspirant lid vier keer meetrainen om te zien of het voetbalspel bij  hem/haar 
aanstaat. De coördinator zal in overleg met de technisch coördinator en de betreffende teams gaan 
kijken welk(e) team(s) hiervoor geschikt is(zijn). Na de vier proeftrainingen moet het aspirant lid 
beslissen of hij/zij lid wordt. Lid worden kan via onze website. Zodra hij/zij lid is zal wederom in overleg 
met de coördinator, technisch coördinator en de betreffende teams worden gekeken in welk team het 
nieuwe lid kan worden ingedeeld. Het kan zijn dat zij/hij voorlopig alleen kan trainen. De coördinator zal 
de ouders van het nieuwe lid hierover informeren. 
 
 
Langs de lijn 
Helaas zijn er op dit moment geen supporters langs de lijn welkom vanwege de Corona-
maatregelen. We willen hier toch even bij stilstaan. Voetbal is emotie wordt altijd gezegd. Toch 
willen we vragen om deze voetbalemotie in te perken als supporter. De betekenis van het woord 
supporter zegt het eigenlijk al: iemand wie een club aanmoedigt bij wedstrijden. Moedig je 
team op een positieve manier aan van achter de omheining. Op het veld staan alleen spelers, 
coaches/leiders en de scheidsrechter. Zij staan daar allemaal omdat ze voetbal een mooi spel 
vinden en daar plezier aan beleven. Geef ze dan ook dat plezier en moedig ze hierbij aan. Roken 
en alcoholische dranken horen niet thuis langs de lijn. Indien je je hond meeneemt naar de 
wedstrijd, houdt deze dan aan de lijn. Zo kunnen we er samen een mooie wedstrijd van maken. 
En op deze manier zijn er nooit verliezers. Hopelijk zien we elkaar snel weer langs de lijn zodat 
we ons Stiphout Vooruit weer kunnen aanmoedigen. 
 
 
Scheidsrechters 
Voor iedere wedstrijd bij Stiphout Vooruit proberen we een spelbegeleider (JO8-9-10), 
pupillenscheidsrechter (JO11-12) of jeugdscheidsrechter (JO13 en hoger) te regelen. 
Hiervoor hebben we een groep jeugdspelers en clubscheidsrechters tot onze 
beschikking. Twan Cornelissen coördineert dat ze iedere week worden ingedeeld wat een 
hele puzzel is. Helaas lukt het niet altijd om voor alle teams een scheidsrechter te 
regelen. Indien het niet lukt dan brengen we uiterlijk de woensdagavond het betreffende 
team op de hoogte zodat zij zelf een scheidsrechter kunnen organiseren (bijvoorbeeld 
leider of ouder).  
Spelbegeleiders en pupillenscheidsrechters zijn veelal jonge spelers van Stiphout Vooruit 
die nog niet heel veel ervaring hebben in het fluiten van wedstrijden. Help ze bij het 
begeleiden/fluiten en vraag om begrip bij het bezoeken team. 
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