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Voorwoord
Schimmert/Genhout, juli 2019
Beste voetballers en ouders/verzorgers,
Het nieuwe voetbalseizoen 2019/2020 komt er weer aan. We genieten nog een paar
weken van onze welverdiende zomervakanties waarna we weer van start gaan met
trainingen, beker- en competitiewedstrijden. We hebben er weer zin in!
In dit info-bulletin voor onze jeugdafdeling van de samenwerking tussen VV Schimmert en
GSV’28 vinden jullie weer alle benodigde informatie over het nieuwe voetbalseizoen die
op dit moment bij ons bekend is. Blijf ook onze websites www.vvschimmert.nl en
www.gsv28.nl in de gaten houden voor nieuws, programma’s, foto’s en meer.
LET OP: wijzigingen van jullie adresgegevens, telefoonnummer, bankrekeningnummer
en e-mailadres graag tijdig doorgeven aan het secretariaat van VV Schimmert en/of
GSV’28 via secretaris@vvschimmert.nl of info@gsv28.nl. Alle informatie over teams,
indelingen, trainingen etc. hebben jullie reeds ontvangen per e-mail. Deze zijn ook terug
te vinden op onze websites.
Vorig seizoen was alweer het tweede seizoen van de jeugdsamenwerking van VV
Schimmert en GSV’28. Het seizoen kende geen kampioenen in ons midden, maar werd
wel op een fantastische wijze afgesloten met het eerste gezamenlijke Jeugdkamp. Voor
GSV’28 al een heuse traditie. Voor VV Schimmert nieuw. Beide verenigingen laten zo zien
hun eigen bijdrage te kunnen leveren aan de jeugdsamenwerking.
In de competities kwamen we uit met 1 JO17-elftal, 2 JO15-elftallen, 1 JO13-elftal, 1
JO12-team, 3 JO11-teams, 2 JO9-teams en 3 JO7-teams. Deze teams kwamen allemaal
zo goed als ongeschonden de competities door en ontwikkelden zich weer een jaartje.
Komend seizoen zijn we opnieuw in al deze leeftijdscategorieën vertegenwoordigd,
namelijk: 2 JO17-elftallen, 1 JO15-elftal, 2 JO13-elftallen, 1 JO12-team, 1 JO11-team, 2
JO9-teams en 3 JO7-teams. We hopen er samen met onze kinderen weer een mooi
seizoen van te maken. En hopelijk dit seizoen wel weer met kampioenen erbij!
Net als de eerste twee seizoenen van de jeugdsamenwerking gaan ook dit seizoen teams
waarbij zowel spelers van VV Schimmert als GSV’28 ingedeeld zijn (bij 9 van de 12 teams
het geval) zowel in Genhout als Schimmert trainen en wedstrijden spelen. Een overzicht
van alle trainings- en wedstrijdtijden en -locaties vind je op pagina 8 en 9.
Zoals jullie zeker zullen weten, zijn we nog druk op zoek naar extra (bege)leiders voor
verschillende teams. Hopelijk blijven ouders, oudere jeugdspelers en andere vrijwilligers
zich aanmelden om hier een rol in te vervullen. Dit kan vaak al door 1 avond of middag in
de week. Onze verengingen en met name onze kinderen zijn daar ontzettend mee
geholpen. Meld je aan via de gezamenlijke Jeugdcommissie.
Voor nu wensen we iedereen weer een leuk, sportief en succesvol voetbalseizoen toe!
Namens de Jeugdcommissie van de jeugdsamenwerking VV Schimmert/GSV’28,
Erwin Dietzenbacher, Rean Gijzen, Ed Goossens, Maurice Kusters en Arno Wouters
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Contactpersonen en -gegevens
Leden Jeugdcommissie
Erwin Dietzenbacher (VVS)
Rean Gijzen (VVS)
Ed Goossens (VVS)
Maurice Kusters (GSV’28)
Arno Wouters (GSV’28)
Vacature GSV’28

06-29543616
06-54712656
06-54253972
06-34201124
06-12412590

edietzenbacher@home.nl
info@ads-arts.nl
ed.goossens@kpnmail.nl
maurice.kusters@kivitstaalbouw.nl
ajbwouters@zonnet.nl

Wedstrijdsecretariaten (voor zowel senioren- als jeugdteams)
Ruud Goossens (VVS)
06-30691385
wedstrijdsecretaris@vvschimmert.nl
Ellen Graman (GSV’28)
06-24974117
egraman@hotmail.com
046-4370963
Kantine(beheerders)
Tiny Gielkens (VVS)
Kantine VV Schimmert
Nicolle Lemmens (GSV’28)
Kantine GSV’28

06-53566654
045-4041902
06-46210675
046-4377206

Keeperstrainers
Michel Eurelings (VVS)
Roy Hendrix (GSV’28)

06-37594628
06-22312224

micheleurelings@hotmail.com
royhendrix@hotmail.com

Jeugdleiders seizoen 2019/2020
JO17-1:
Edy Moers (Jeugdtrainer) 06-51063367
Marcel Kuijpers
06-53266389
Raymond Lucassen
06-42411273

edi.moers@gmail.com
marcel.kuypers@home.nl
ineke_raymond@hotmail.com

JO17-2:
Edy Moers (Jeugdtrainer)
Ivo Pitti
Maurice Vankan
Vacature GSV’28

nicolle.lemmensnmg@gmail.com

06-51063367
06-55507470

edi.moers@gmail.com
sidpitti@home.nl
mauricevankan@t-mobilethuis.nl

JO15-1:
Rean Gijzen
Pascal Hermans
Nathalie Provaas

06-54712656
06-15285731
045-4042841

info@ads-arts.nl
pjmhermans@gmail.com
lucprovaas@ziggo.nl

JO13-1:
Max Limpens
Jordy Kruijntjens
Jean Schoutelen

06-21564402
06-29919030
06-10654138

max_lumpf11@hotmail.com
info@cubbouw.nl
schoutelen@home.nl
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JO13-2:
Dion Nijsten
Bas Janssen
Maurice Kusters
Max Goessens

06-83211932
06-52543256
06-34201124
06-29243133

dnijsten@koraalgroep.nl
basjanssen@ziggo.nl
maurice.kusters@kivitstaalbouw.nl
max@famgoessens.nl

JO12-1:
Berry Brummans
Marcel Moors
Pascal Jacobs

06-46853995
06-11395676
06-52555027

b.brummans@gmail.com
marcel.moors@home.nl
jacobs.pgj@gmail.com

JO11-1:
Paul Ackermans
Erwin Dietzenbacher
Ed Goossens

06-55691102
06-29543616
06-54253972

paul.ackermans72@gmail.com
edietzenbacher@home.nl
ed.goossens@kpnmail.nl

JO9-1:
Nicole Leenders
Bas Ritt
Roy Gubbels

06-25564146
06-21128967
06-52024402

nicole.leenders@zuyd.nl
basritt@hotmail.com
iptvandewall@home.nl

JO9-2:
Ashley Motzkus
Ralph Vroemen
Harm Lemmens

06-29202823
06-22664516
06-15514021

ash.motzkus@hotmail.com
info@rvinfra.nl
harmlemmens@hotmail.com

JO7-1/2:
Michael Smits
Leroy Hoedemakers
Kevin Meulenberg
Pascal Willems
Marc Pluijmakers
Danny Vergoossen
Roel Doomen

06-22382849
06-46725564
06-24487442
06-10970467
06-20320307
06-30006456
06-40027279

mikkel.smits@gmail.com
leroyhoedemakers@gmail.com
kevinmeulenberg@outlook.com
pascalwillems@home.nl
vvs@pluijmaekers.net
dannyvergoossen@hotmail.com
roeldoomen@ziggo.nl

Belangrijke websites
VV Schimmert
GSV’28
KNVB

www.vvschimmert.nl
www.gsv28.nl
www.voetbal.nl / www.knvb.nl

Belangrijke apps
Voetbal.nl
Wedstrijdzaken

voor o.a. programma’s, uitslagen en standen
Zoek altijd op VV Schimmert
voor jeugdleiders en scheidsrechters
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Trainingen
Doelstelling
Het trainen van spelers zodanig, dat ze in staat moeten zijn om samen een goede
wedstrijd te spelen, wat het plezier voor iedereen verhoogt.
De trainers
De trainingen van de teams vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de eigen
jeugdleiders en in het geval van de JO17-1/2 en JO15-1 van Edy Moers onze
jeugdtrainer.
Trainingsinhoud (VTON app) / hulp bij training
De jeugdleider / trainer maakt gebruik van een app (VTON-app) om trainingen voor te
bereiden. Deze app levert informatie over de trainingsvormen en geeft informatie over de
uitvoering van de trainingsvormen.
Keeperstrainingen
De keeperstrainers Michel Eurelings (VV Schimmert) Roy Hendrix (GSV’28) verzorgen de
keeperstrainingen voor onze jeugdkeepers. De desbetreffende keepers zullen hierover
worden ingelicht wanneer deze plaatsvinden.
Trainingstijden per team
Komend seizoen vinden alle trainingen plaats op maandag-, woensdag- of
donderdagavond. De indeling van de verschillende trainingen is als volgt.
maandag
19.45-21.15 | VV Schimmert
19.45-21.15 | VV Schimmert
18.30-19.45 | VV Schimmert

donderdag
19.45-21.15 | GSV’28
19.45-21.15 | GSV’28
18.30-19.45 | VV Schimmert

maandag
JO13-1
18.30-19.45 | VV Schimmert
JO13-2
18.30-19.45 | GSV’28
JO12-1
18.30-19.45 | VV Schimmert
JO11-1
18.30-19.30 | VV Schimmert
JO9-1
18.30-19.30 | VV Schimmert
JO9-2
18.30-19.30 | GSV’28
JO7 (VVS)
18.00-19.00 | VV Schimmert
JO7 (GSV’28) 18.00-19.00 | VV Schimmert

woensdag
18.15-19.30 | GSV’28
18.15-19.30 | GSV’28
18.15-19.30 | GSV’28
18.30-19.30 | VV Schimmert
18.30-19.30 | VV Schimmert
18.30-19.30 | VV Schimmert
18.00-19.00 | VV Schimmert
18.15-19.15 | GSV’28

JO17-1
JO17-2
JO15-1
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Wedstrijden
Tijdens de competitie wordt het wedstrijdprogramma door de jeugdleiders uitgedeeld
en/of gemaild, zodat je kunt zien tegen wie je moet voetballen, of het vervoer per auto of
fiets zal plaatsvinden en of de wedstrijd wel doorgaat. Ook is het programma te vinden in
de Voetbal.nl-app.
Zodra het wedstrijdprogramma door de KNVB is samengesteld, is dit in te zien in de
Voetbal.nl-app. Hier worden ook de wijzigingen en afgelastingen in wedstrijden
weergegeven. Ook tussenstanden van competities en adressen van andere sportvelden
vinden jullie hier.
Afgelastingen
Indien je wilt weten of de wedstrijd/training is afgelast, neem je contact op met je eigen
jeugdleider of kijk op onze website www.gsv28.nl of de Voetbal.nl-app.
Tenue en voetbalschoenen
Het voetbal tenue van de jeugdafdeling van GSV’28 bestaat uit een rood shirt, een zwarte
broek en rode kousen. Het voetbal tenue van VV Schimmert is een blauw shirt, witte
broek en blauwe kousen. De jeugdafdeling van GSV’28 en VV Schimmert zorgt voor de
shirts tijdens de wedstrijden. Bij de wedstrijdtenues van GSV’28 zijn ook broeken en
sokken voorzien. Dit geldt niet voor VV Schimmert. Jeugdleden kopen hier zelf hun
broekje en sokken (in clubkleuren).
Voetbalschoenen en scheenbeschermers dienen zelf aangeschaft te worden. De
voetbalschoenen moeten (uiteraard) zelf worden onderhouden. De wedstrijdtenues
worden per team door GSV’28 en VV Schimmert gewassen.
Keeperhandschoenen
De vaste keepers mogen op kosten (maximaal € 25,00) van de vereniging éénmaal per
seizoen een paar keeperhandschoenen kopen. Spelregels daarbij:
• Vooraf overleg plegen met de jeugdcommissie (zie contactgegevens op pagina 6)
• Achteraf bonnetje inleveren
Vervoer naar uitwedstrijden
Een veel voorkomend probleem is het tekort aan vervoer bij uitwedstrijden (vooral bij de
oudere teams). Het komt maar al te vaak voor dat jeugdleiders moeten smeken om hun
vervoersprobleem op te lossen. Dat is voor niemand leuk, uiteraard.
In verband met het vervoer van de spelers naar uitwedstrijden zullen jullie via een rooster
worden ingedeeld om mee te rijden. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om hieraan deel
te nemen, dan dien je zelf voor een vervanger zorg te dragen. Geef dit wel even door aan
de jeugdleider van het team.
Vele auto’s maken de beurten en de kilometers gering. Dankjewel voor jullie hulp!
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Indeling teams
De jeugdcommissie van VV Schimmert en GSV’28 hebben voor het komend
voetbalseizoen de volgende teams samengesteld:
team
JO17-1
JO17-2
JO15-1
JO13-1
JO13-2
JO12-1
JO11-1
JO9-1
JO9-2
JO7-1/2

speeltijd
14.30-16.15
12.15-14.00
12.30-14.00
12.30-13.45
10.45-12.00
10.30-11.30
10.30-11.30
09.15-10.15
09.15-10.15
09.15-10.15

locatie 1e seizoenshelft
GSV’28
GSV’28
VV Schimmert
VV Schimmert
VV Schimmert
GSV’28
VV Schimmert
VV Schimmert
GSV’28
VV Schimmert

niveau
3e klasse
3e klasse
3e klasse
3e klasse
3e klasse
3e klasse
2e klasse
4e klasse
4e klasse
n.v.t.

In de 2e seizoenshelft wisselen de teams van thuisspeel locatie. De teams die voor de
winterstop in Schimmert speelden, spelen na de winter thuis in Genhout en andersom.
Dit geldt overigens niet voor de JO15-1, JO11-1 en JO9-1. De exacte indeling zal tijdig
gecommuniceerd worden.
De indeling van spelers in de verschillende teams gebeurt niet willekeurig, maar is in
eerste instantie gebonden aan bepaalde leeftijdsgrenzen, die door de KNVB vastgesteld
zijn. Daarbij worden de volgende leeftijdsgrenzen gehanteerd:
JO17-spelers

geboren op of na 1 januari 2002
geboren op of na 1 januari 2003

2e jaars B
1e jaars B

JO15-spelers

geboren op of na 1 januari 2004
geboren op of na 1 januari 2005

2e jaars C
1e jaars C

JO13-spelers
JO12-spelers

geboren op of na 1 januari 2006
geboren op of na 1 januari 2007

2e jaars D
1e jaars D

JO11-spelers

geboren op of na 1 januari 2008
geboren op of na 1 januari 2009

2e jaars E
1e jaars E

JO9-spelers

geboren op of na 1 januari 2010
geboren op of na 1 januari 2011

2e jaars F
1e jaars F

JO7-spelers

geboren op of na 1 januari 2012
geboren op of na 1 januari 2013

2e jaars mini-F
1e jaars mini-F

De indelingen per team zijn eerder gecommuniceerd per e-mail en zijn ook terug te
vinden op onze websites: www.vvschimmert.nl en www.gsv28.nl.
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Activiteitenoverzicht seizoen 2019/2020
Vanaf maandag 19 augustus 2019
Aanvang trainingen van alle jeugdteams
Zie voor het specifieke aanvangsdag en-tijdstip het overzicht op pagina 8
Zaterdag 31 augustus en 7 en 14 september 2019
Bekerwedstrijden voor alle jeugdteams
Zaterdag 7 september 2019
Teamfoto’s maken
Er wordt uiteraard rekening gehouden met het moment waarop jullie bekerwedstrijd
gepland is. Het tijdstip waarop jullie team verwacht wordt op het Jean Nijsten Sportpark
van GSV’28 ontvangen de jeugdleiders via Stan Nijsten (06-11686088).
Zaterdag 21 september 2018
Aanvang najaarscompetitie voor alle jeugdteams
Zaterdag 14 december 2018
Aanvang winterstop tot en met 19 januari 2019
Zaterdag 4 januari 2020
Lege flessenactie jeugd VV Schimmert/GSV’28 (opbrengsten voor Jeugdkamp)
Vrijdag 5 t/m zondag 7 juni 2020
Jeugdkampweekend VV Schimmert/GSV’28
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Praktische informatie
Contributie
Uiteraard zit aan een lidmaatschap van een vereniging ook een contributieverplichting.
De actuele contributies voor jeugdleden zijn terug te vinden op onze websites:
www.vvschimmert.nl en www.gsv28.nl.
Indien u vragen heeft over financiële zaken neem dan contact op met de
penningmeester:
• VV Schimmert, Carlo Wiertz: 0634138440 of carlo.wiertz@gmail.com
• GSV’28, Petra Withoot: 06-51751761 of penningmeestergsv28@outlook.com
Opzeggen lidmaatschap
Als een jeugdlid wil stoppen met voetballen, dient dit schriftelijk of per e-mail te
gebeuren. Een door één van de ouders ondertekend briefje of door hen verstuurde mail
met hierin vermeld met ingang van welke datum het lidmaatschap wordt opgezegd,
volstaat. Genoemde briefje (laten) inleveren of een opzegging per e-mail versturen naar
de club secretaris:
• VV Schimmert: Leon Heiligers (Klein Haasdal 21, 6333 AG Schimmert of
sectretaris@vvschimmert.nl).
• GSV’28: Huub Swelsen (Op den Hoogen Boom 26, 6191 PG in Genhout of
info@gsv28.nl).
Het afmelden van de leden dient echter vòòr 1 juni van het volgend jaar te gebeuren. Zo
niet dan zijn wij genoodzaakt de (KNVB-)contributie door te berekenen.
Verzekeringen
Alle bij de KNVB aangesloten (jeugd)leden zijn verzekerd. Deze verzekeringen* omvatten:
• Ongevallenverzekering in geval van :
• overlijden
• invaliditeit
• arbeidsongeschiktheid
• geneeskundige kosten
• tandheelkundige kosten
• Aansprakelijkheidsverzekering (indien er geen sprake is van opzet).
Beide verzekeringen zijn van kracht tijdens alle clubactiviteiten, dus niet alleen tijdens
trainingen en wedstrijden, maar ook tijdens sportdagen, winteractiviteiten, het
kampweekend, feesten, e.d. Kosten die vallen onder het eigen risico van uw
verzekering/ziekenfonds komen niet in aanmerking voor vergoeding.
Mocht er aanspraak worden gemaakt op één van deze verzekeringen, dan dient er
binnen 2x24 uur een melding te worden gedaan via een schadeformulier. Dit formulier en
eventuele andere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de jeugdcommissie.
*) Hoewel spelers en leiders zijn verzekerd via de vereniging geldt altijd eerste de eigen
ziektekostenverzekering waarop een beroep moet worden gedaan Alleen wanneer deze
verzekering niet uitkeert kan een beroep worden gedaan op de aanvullende verzekering
vanuit de vereniging.
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Afmelden bij verhindering
Als een jeugdlid verhinderd is (bijv. door ziekte of vakantie) om aan (een) training(en) of
(een)wedstrijd(en) mee te doen, dan wordt hij/zij of bij de jongere jeugd diens ouders,
geacht zich zo vroeg mogelijk af te melden bij één van zijn/haar teamleiders.
Douchen
Tijdens de trainingen en wedstrijden transpireren spelers en worden ze vuil. Dus is het
een goed gebruik om na de trainingen en wedstrijden te douchen. Hiervoor dienen
spelers wasspullen en een handdoek bij zich te hebben. Ter voorkoming van het kunnen
oplopen van voetschimmels is het verstandig om tijdens het douchen slippers te dragen.
Vanaf JO9 “verplichten” wij de spelers om te douchen na het sporten.
Spelregelbewijs
Vanaf de leeftijdsgroep JO15 stelt de KNVB de voorwaarde dat de speler een spelregelbewijs haalt. Via de website van de KNVB krijgt de speler inzicht in de spelregels van het
voetbalspel. Het spelregelbewijs wordt behaald via een toets. Het niet behalen van dit
spelregelbewijs kan leiden tot uitsluiting van wedstrijden. De voetbalspelregels zijn in te
zien via de site van de KNVB. Zijn hier vragen over, neem contact op met Ed Goossens.
Gebruik van de speelvelden
De besturen van GSV’28 en VV Schimmert hebben besloten dat hun sportcomplexen, ’t
Jean Nijsten Sportpark en complex VV Schimmert, de gehele dag geopend blijft. Iedereen
mag dus gebruik maken van de voetbalvelden, tenzij er andere activiteiten zoals
trainingen of wedstrijden bezig zijn. Als andere teams aan het trainen zijn, dan is het
gebruik van het voetbalveld verboden. Iedereen dient wel met respect om te gaan met
zowel het veld als met de materialen (doelen, etc.). De netten in de doelen zijn er niet om
op te staan/klimmen. Op de bordjes nabij de toegangspoortjes van het kunstgrasveld
staat vermeld wat wel en niet is toegestaan.
Beschikbare fysiotherapeut/verzorging
Op maandagavond van 18.00 tot 19.00 uur is er een inloopspreekuur bij Fysio
Schimmert in Schimmert (Langstraat 90a). Alle jeugdleden van GSV’28 en VV Schimmert
mogen gebruik maken van dit inloopspreekuur om zo blessures te voorkomen of
behandelen. Meld ernstige blessures bij je leider en/of technische commissie.
Accommodatie
Wij hebben de beschikking over een mooie accommodatie, om dit zo te houden
verwachten wij dat de spelers zich aan de volgende regels houden:
• Voetbalschoenen worden buiten de kleedkamers van grof vuil ontdaan. Hiervoor zijn
borstels aangebracht.
• Het is niet de bedoeling dat de voetbalschoenen in de doucheruimten schoongemaakt
worden.
• Kleedkamers dienen na gebruik schoongemaakt te worden. Bij de meeste teams
gebeurt dit door de leiders. Alleen de oudere jeugd dient hier zelf voor te zorgen.
Enkele algemeen geldende regels
• Op tijd aanwezig zijn op training (5 min voor aanvang in trainingskleding op het
trainingsveld, maar ook niet eerder dan 15 min voor aanvang training op sportvelden
aanwezig zijn).
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• Bij thuiswedstrijden en bij uitwedstrijden op het door de leiders bepaalde tijdstip bij
het sporterrein GSV’28 of VV Schimmert aanwezig zijn.
• Bij verhindering van trainingen en/of wedstrijden dit altijd tijdig (zo snel als mogelijk)
aan 1 van de leiders doorgeven.
• Moedwillig slaan, schoppen, spugen, etc. wordt niet getolereerd net zo min als verbaal
geweld naar spelers, tegenstanders, leiders en scheidsrechter.
• Vernielingen van andermans eigendom(men) worden streng aangepakt.
Bovenstaande regels kunnen door de leiders van de betreffende teams aangevuld
worden. Ouders en kinderen zullen door hen hieromtrent tijdig geïnformeerd worden.
Discipline
Ook wij merken dat waarden en normen in onze maatschappij vervagen. Ook dit jaar
willen we erop toezien en ervoor zorgen dat de onderlinge verhouding tussen kinderen en
jeugdleiders goed blijft. Als het gedrag van kinderen desondanks aanleiding geeft om hen
van de training of wedstrijd weg te sturen, zullen wij u altijd hierover in kennis stellen.
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Onze jeugdleiders zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Ongewenste seksuele intimiteit
Enkele jaren geleden is dit probleem regelmatig in het nieuws geweest. Bij GSV lijkt dit
probleem ver weg en dit willen we ook zo houden, maar als jeugdleider ben je regelmatig
in de weer met jongeren. Daarom hebben we als jeugdcommissie een richtlijn t.a.v.
ongewenste seksuele intimiteit opgesteld, welke met de jeugdleiders besproken is.
Centraal in deze richtlijn staat het motto “behandel de spelers op dezelfde wijze zoals je
verwacht dat anderen jouw kind moeten behandelen”.
Mocht u onverhoopt toch klachten hieromtrent of vragen aangaande dit onderwerp
hebben, neem dan contact op met onze jeugdcommissie of met het hoofdbestuur.
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