
Leidersbijeenkomst 
Kick-off seizoen 2022 – 2023

30 augustus 2022 



Agenda

• Leiderstaken 

• RKDES op zaterdag

• Scheidsrechters

• Wie doet wat?

• Pilot nieuwe spelregels

• Sponsormogelijkheden

• RKDES Academy 

• Vragen 



Leiderstaken

• Teamtassen

• Teamtaken/afspraken

• Pupil van de week   

• Sponsor 

• Ontvangst tegenstander/ scheidsrechter

• Pupillenklassement (Roeland)

• Teamuitje 

• VOG 



RKDES op zaterdag 

• Volle velden - veld 3

• Kleedkamers delen 

• Lockers (nog te realiseren)

• Speeltijden: 9.00 (incl. mini’s), 10.30, 12.30 en 14.30

• Teamafspraken - Voetbalgids



Scheidsrechters

• Samen RKDES
• Fluiten J09 tm JO12 door jeugdleden van JO14 t/m 

JO19 
• Rol als leider/ Scheidsrechterscoodinatoren
• JO14 tm JO19 geen verenigingsscheidsrechter – zelf 

regelen door onderling samenwerken
• Instructieavond jeugdscheidsrechters/ ouders (JO14 

t/m J019)



Arbitrageonline 



Arbitrageonline 



Arbitrageonline 



Begeleiding scheidsrechters 

• Ruben – scheidsrechterscoordinator@rkdes.nl
• Introductiebijeenkomst (Ruben/Tonmai)
• Opleiding (Tonmai/ Ruben)

• Gezocht Scheidsrechters

mailto:scheidsrechterscoordinatoren@rkdes.nl


Wie doet wat?

• Mini’s t/m JO12 Jort Buitenweg (jort.buitenweg@gmail.com
• Meiden Sander van der Lip sander.van.derlip@cgi.com
• JO13 t/m JO19 Ron Hogenboom ronhogenboom@gmail.com
• Materialen Sjaak Kok sjaakkok@caiway.nl
• Evenementen Belinda Buskermolen belindarkdes@gmail.com
• Vertrouwenscommissie (Debbie van Grieken, Jan Ramp, Sjaak Kok 

en Rick Sollman) – vertrouwenscommissie.rkdes@gmail.com

• Overige vragen jeugdcommissie@rkdes.nl

mailto:jort.buitenweg@gmail.com
mailto:ander.van.derlip@cgi.com
mailto:ronhogenboom@gmail.com
mailto:sjaakkok@caiway.nl
mailto:belindarkdes@gmail.com
mailto:vertrouwenscommissie.rkdes@gmail.com
mailto:jeugdcommissie@rkdes.nl


Wedstrijd secretariaat 

• Mini’s, JO8-JO9 Floortje van Zanten
• Meiden Nicolette Maarsse
• JO 12- JO19 Simone Buskermolen

• Wedstrijdwijzigingen – leider neemt contact op met leider 
tegenstander voor nieuwe datum

• Minimaal 1 week van tevoren doorgeven wedstrijdsecretaris
• Boet KNVB, doorbelast aan team
• Oefenwedstrijden doorgeven ivm beschikbaarheid veld en 

sleutel (Sjaak) 



Pilot spelregels west 1 JO13

• Zelfpass: bij vrije schop mag je ook een pass op jezelf geven. 
Dribbellen bij een vrije trap/doelschop/aftrap is toegestaan

• Tijdstraf – gele kaart 5 minuten/ rood rest vd wedstrijd, maar na 10 
min. Wisselspeler

• Vliegende wisselen: gedurende spel, zonder dat wedstrijd stilgelegd 
wisselen bij de middenlijn/ dug out. 



Sponsoring (Belinda) 

• Flyers



RKDES Academy 



Vragen? 


