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Inleiding 
 

We gaan na de zomer weer beginnen! Graag stel ik mij kort voor. Ik ben Tom Vrolijk, coördinator van 
de Batteraove (of wel in goed Mestreechs; d’n Opperbatteraof) en de JO8 sectie in het seizoen 2022- 
2023. Ik ben sinds 2017-2018 bij SC Jekerdal en al die jaren trainer geweest van diverse teams van 
Batteraove tot JO10. Ik heb drie kinderen die bij Jekerdal voetballen. Lukas in de JO11-4 en Nora en 
Sam in de JO8-3. Van dit laatste team zal ik ook dit seizoen trainer zijn. Inmiddels heb ik, 
gefaciliteerd door de club, twee officiële trainersdiploma’s behaald bij de KNVB. Mijn passie voor 
kinderen/jongeren, voetbal en deze club is groot en ik ga me dit jaar inzetten voor de Batteraove en 
de JO8 en tevens proberen een stukje betrokkenheid uit te breiden naar anderen om zo de 
continuïteit binnen de club te vergroten. Ik heet jullie (nogmaals) van harte welkom bij SC Jekerdal. 
Door midden van dit document wil ik jullie alle informatie voor het komende seizoen verschaffen. 

De meeste spelers zijn al een aantal maanden Batteraof of zijn nieuw bij de club. Sommige moeten 
wennen en vinden het spannend, anderen vliegen al over het veld. De ene speler is heel fanatiek, de 
andere kijkt de kat uit de boom. Fun en plezier staat voorop! Het uitgangspunt bij Jekerdal is dan ook 
dat elke speler zich prettig voelt en dat deze de aandacht krijgt die nodig is. De spelers kunnen nog 
niks fout doen en zullen door de trainers enkel positief worden gestimuleerd. Mocht er voor jouw 
zoon of dochter iets extra’s nodig zijn of mochten er problemen ontstaan, kunnen we hier altijd even 
over contacten. Weet mij gerust te vinden op het veld of via de app/telefoon. Ik zal dat andersom 
ook doen als mij dingen opvallen. 

Er is alle ruimte voor ontwikkeling en om te wennen aan het voetbal vanaf de Batteraove en alles 
dat hierbij komt kijken. Echter wil ik er wel ook al voor zorgen dat alle Batteraove zaken van SC 
Jekerdal zo gestructureerd mogelijk georganiseerd zijn. Dat kan ik zeer zeker niet alleen. Daarom is 
het ook van belang dat we dit samen tot een succes gaan brengen. Hierin hebben we allemaal in 
meer of mindere mate een verantwoordelijkheid. Het is belangrijk dat iedereen deze ook neemt. 
Aangezien ik meerdere taken heb binnen de club, ga ik niet in staat zijn om altijd bij elke wedstrijd 
fysiek aanwezig te zijn, dus ik streef naar een goede, strakke organisatie waarin ik zorg draag voor 
een hele duidelijke structuur en organisatie waarin iedereen die mee doet zijn rol goed kent en ik 
ten alle tijden zorg draag voor een goede informatievoorziening en coördinatie. Wel geef ik samen 
met Toon Stuiver wekelijks de trainingen op woensdag. 

In onderstaand document staat de belangrijkste informatie wat betreft de Batteraove. Iedereen die 
iets te maken heeft met de Batteraove wordt geacht deze informatie gelezen te hebben. Ik wens 
iedereen ontzettend veel plezier in het nieuwe voetbalseizoen. We zien ons langs de lijn! 

 

Met vriendelijke groet, 
 
 

Tom Vrolijk 
(Tel: 0624608829, minipupillen@scjekerdal.nl) 
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Batteraove in het kort.. 
 

• Elke Batteraove team heeft minimaal 5 spelers. En dus minimaal even veel ouders. Er zijn 
vier vaste teamtaken binnen een team. Dat is de (assistent) trainer, de spelbegeleider en de 
activiteitenbegeleider. De rest is shirtwasser/veldopzetter/afbreker etc. Losse taken kunnen 
ook door twee ouders gedaan worden. Deze worden voorafgaand aan het seizoen bepaald 
op de gezamenlijke bijeenkomst (of wel de witte rook sessie). Ouders zijn tijdig per mail 
geïnformeerd over de functies en krijgen ook inzichtelijk wat erbij komt kijken. Deze taken 
worden verplicht ingevuld door de teams, anders kunnen we niet voetballen. 

 
• Er is een duidelijke jaarplanning voor een heel seizoen. Hierin zijn de teamindeling, 

wedstrijden, trainingen, activiteiten en bijeenkomsten vooruit gepland en voor een heel 
seizoen duidelijk.. 

 
• Het speelsgewijs aanleren van de basis van het voetbal staat centraal. Dit betekent dat we 

ons grotendeels houden aan de KNVB spelregels voor deze leeftijd en alle Batteraove én 
ouders hierover een instructie krijgen voor het seizoen. 

 
• Plezier in het spel staat met stip op één en blijft op één staan bij de Batteraove. Alle 

Batteraove én ouders maken echter ook kennis met de structuur van de club. De Batteraove 
zijn een brok plezier en enthousiasme. We bereiden de Batteraove en hun ouders voor op 
de JO8 en vervolgcarrière binnen de jeugd van SC Jekerdal. Afspraken en regels op 
teamniveau zijn voor iedereen duidelijk, worden door trainers unaniem uitgedragen en 
worden gerespecteerd door ouders en spelers. Hier wordt actief in begeleid en gestuurd. 

 
• We zetten bij de Batteraove (en JO8) in op meer (voetbal of spel gerelateerde) activiteiten 

naast het voetbal. Dit komt het plezier en de binding met de club ten goede. Alle teams 
hebben minimaal één activiteiten begeleider. Twee keer per seizoen organiseren zij 
gezamenlijk als activiteitencommissie van de Batteraove (en JO8), onder aanvoering van de 
coördinator, een activiteit voor alle Batteraove. Tevens organiseren zij samen met de trainer 
een afsluitende activiteit enkel voor het eigen Batteraove team aan het einde van het 
seizoen. 

 
• Na de winterstop van 2022 gaan veel Batteraove uit de geboortejaren 2015 en 2016 over 

naar JO8 teams. We voegen de Batteraove samen en gaan dan de tweede helft van het 
seizoen de échte competitie in. We doen dit op deze wijze, zodat spelers beter voorbereid 
zijn op het grotere veld waarop er dan wordt gespeeld en kunnen wennen aan het spelen 
van thuis- en uitwedstrijden tegen andere clubs. Spelers leren razend snel en groeien 
hierdoor makkelijker in de structuur van het jeugdvoetbal. 
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Functiebeschrijvingen 
 

• Trainer / Assistent trainer 

De trainer is de kartrekker van het team én de ouders. Hij/zij zal op zaterdag het team begeleiden en 
indien mogelijk op woensdag ondersteunen bij de training. Dit betekent dat de trainer het team 
toespreekt, coacht en de wissels coördineert. Tevens is de trainer de beheerder van de team 
groepsapp en bewaker van de teamstructuur- en afspraken. De trainer communiceert en informeert 
ouders en spelers consequent en stuurt actief aan op deze afspraken. Immers, voetbal is een 
teamsport met dezelfde afspraken die gelden voor iedereen. Dat dragen we vanaf de Batteraove al 
uit. Tevens voorziet de trainer het team van info vanuit de club. Hij/zij wordt hierbij gevoed door de 
coördinator waar hij/zij nauw mee in contact staat. Er wordt voor elk team een assistent trainer 
benoemd die kan helpen of waarnemen als de trainer er niet bij kan zijn door omtandigheden. 

• Spelbegeleider: 

De spelbegeleider van het team begeleidt de wedstrijden. De “thuisspelende” ploeg levert de 
spelbegeleider. Deze afspraak geldt in alle jeugdcompetities. De spelbegeleider zorgt ervoor dat de 
basis spelregels worden toegepast. De Batteraove kunnen dit vaak zelf al heel erg goed. Maar soms 
heeft het spel kort sturing of instructie nodig. Op deze manier raken zowel ouders als de Batteraove 
bekend met de spelregels die gelden. De spelbegeleider houdt tevens de tijd en de stand bij. 

• Activiteitenbegeleider 

Elk team heeft een of meerdere activiteiten begeleiders. De activiteitenbegeleider van alle 
Batteraove teams (en mogelijk de JO8 teams) vormen samen de activiteitencommissie voor de 
Batteraove en de JO8. In het programma zal worden opgenomen dat er twee keer per seizoen een 
leuke activiteit zal worden georganiseerd voor de spelers. Onder leiding van de coördinator 
Batteraove/JO8 zal (een afvaardiging van) de activiteiten commissie zorg dragen voor de organisatie 
van de activiteit. Tevens zal de activiteitencommissie zorg dragen voor een leuke seizoen afsluitende 
activiteit voor de teams. 

• Wasouders/hulpouders 

Alle overige ouders vervullen de rol van shirtwasser/veterstrikker/ranja drager/tranen droger etc. en 
dragen zorg voor de vrijwilligersdiensten die een of twee keer per seizoen dienen te worden 
gedraaid bij de club. 
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Spelinstructie Batteraove 
 

Onderstaand de belangrijkste spelregels die van toepassing zijn bij de wedstrijden van de 
Batteraove. Dit zijn grotendeels de regels vanuit de KNVB. Plezier en lekker onbevangen voetballen 
staat voorop. Echter heeft elk spel een paar regels en die willen we de Batteraove dan ook 
speelsgewijs aanleren. 

 

• Batteraove spelen altijd op het achterste grasveld achter veld 2 (het kunstgrasveld naast de 
kantine). Hier zijn drie velden omlijnd voor de Batteraove 

 
• Batteraove spelen altijd 4 tegen 4 zonder keepers op kleine goals. Ook al zijn er enkele 

wissels. De doelstelling hiervan is dat de Batteraove veel aan de bal komen. Hoe meer 
balcontact, hoe sneller ze bijleren. Door er bijvoorbeeld 5 tegen 5 of 6 tegen 6 van te maken, 
wordt het én veel te druk op het veld en komen spelers individueel veel minder aan de bal. 
In geval van wisselspelers is regelmatig doorwisselen dus het devies. 

 
• De Batteraove spelen 4 keer 10 minuten. Op minuut 10 en 30 is er een korte time out van 

één minuut. De wedstrijd wordt hervat waar het spel was geëindigd. Op de helft is de rust 5 
minuten. Spelers krijgen wat te drinken en de trainer kan het team toespreken. Bij herstart 
wisselende de spelers van helft 

 
• Als de bal achter of uit gaat wordt de bal ingedribbeld. Dus niet passen, gooien of schieten 

maar dribbelen. Bij een hoekschok mag er wel gepasst, geschoten of gedribbeld worden. 
 

• Aan het begin van de wedstrijd, de rust en na elk doelpunt volgt er een aftrap in het midden. 
Beide teams starten dan vanaf eigen helft. Er wordt een afstand van 3 meter aangehouden 
van de speler die de aftrap doet. Overigens geldt de regel voor elke spelhervatting. 

 
• Een vrije trap wordt slechts bij hoge uitzondering gegeven door de spelleider. 

 
• Als de wedstrijd is afgelopen geven spelers en trainers elkaar een hand of boks. De teams 

nemen dan nog strafschoppen, waarbij alle spelers aan de beurt komen. 
 

• Zoals eerder vermeld kunnen de spelers al heel veel zelf regelen en is de spelleider slechts 
aanwezig om richting te geven aan twijfelachtige situaties en het bijhouden van de tijd en 
stand. 

 

NB: op de site van de KNVB is veel informatie te vinden over doelstellingen en spelregels binnen elke 
jeugd sectie. Het beleid van SC Jekerdal is hier grotendeels op afgestemd. 
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Teamafspraken Batteraove 

Voetbal is een teamsport. In elk team gelden gelijke rechten en plichten voor spelers. En bij deze 
jonge spelers geldt dit dus vooral voor de ouders. Het zou heel fijn als jullie onderstaande afspraken 
allemaal willen naleven. 

• Training 

De Batteraove training is op woensdag en zal worden verzorgd door gecertificeerd en/of ervaren 
trainers van Jekerdal. We verzamelen om 16.50 op veld 2 (kunstgrasveld aan de voorkant kantine). 
De training eindigt om 18.00. Het is belangrijk dat iedereen op tijd aanwezig is. De training begint 
met een praatje en uitleg van de trainers. Deze is voor de spelers heel belangrijk. Kom dus niet te 
laat! 

• Kleding 

Tijdens de training is iedereen vrij om te dragen wat hij/zij wilt. Voetbalschoenen en 
scheenbeschermers zijn verplicht. Een trainingspak is voor de koudere maanden zeker nodig. 
Op zaterdag worden de wedstrijdshirts door de club voorzien. Elke speler is verplicht zijn eigen 
wedstrijd witte SC Jekerdal broekje en sokken te kopen, dit kan via: https://webshop- 
maastrichtscoort.myonline.store/c-3675416/sportclub-jekerdal/ Voor de wedstrijden in de winter 
adviseer ik een dikke warme zwarte voetbal (thermo) legging voor onder de witte korte broek en 
handschoenen. De wedstrijdshirts worden wekelijks door de wasouders gewassen. 

• Competitie 

De Batteraove spelen een onderlinge competitie. Er wordt geen stand bijgehouden. We voetballen 
voor het plezier en om te leren. Het speelschema wordt voorafgaand aan het seizoen bekend 
gemaakt door de coördinator Batteraove . We verwachten alle spelers 15 minuten voor aanvang 
van de wedstrijd op het sportcomplex, zodat we gezamenlijk de kleding in orde kunnen maken en 
een korte teambespreking kunnen houden. Voetbal is een teamsport. Laat anderen niet in de kou 
staan en wees op tijd! 

• Groepsapp 

Deze zullen we gebruiken voor het delen van info en eventueel foto’s, als het goed is zijn alle ouders 
hier bij aangemeld, zo niet dan vernemen we dat graag en voegen we deze toe. De trainer zal in deze 
app communiceren over de planning en info vanuit de club. 

 

• Afmeldingen 

We weten als geen ander hoe druk de agenda van een ieder is. Echter vragen we jullie met klem de 
trainingen en wedstrijden niet te zien als een vrijblijvende activiteit. Alle voetbalactiviteiten worden 
voorbereid en er zijn mensen vrijwillig aan de slag om alles in goede banen te lijden. We werken niet 
alleen aan voetbal skills, maar voetbal is ook een teamproces. Dit begint al bij de Batteraove. Hierbij 
telt het (op tijd) samen zijn elke training en wedstrijd. Wij zien afmeldingen dan ook als een 
uitzondering en verwachten alle spelers op elke training en wedstrijd. Calamiteiten en geplande 
afwezigheid zijn hier uiteraard een uitzondering op. 

https://webshop-maastrichtscoort.myonline.store/c-3675416/sportclub-jekerdal/
https://webshop-maastrichtscoort.myonline.store/c-3675416/sportclub-jekerdal/
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Afmeldingen wedstrijd 
Afmeldingen betreffende de zaterdag moeten minimaal de woensdag ervoor worden doorgegeven 
bij de trainer van het team, zodat we indien nodig tijdig een vervanger kunnen regelen. Dit is 
uiteraard niet bij ziekte of onverwachte omstandigheden. 

 
Afmeldingen Training: 
Als iemand op de woensdag training niet kan komen, dan geef dit a.u.b. op maandag door. Last 
minute afmeldingen door bijvoorbeeld ziekte kan via de app bij de trainers. 

 
• Rol ouders/supporters 

De opkomst van toeschouwers bij trainingen en wedstrijden van de Batteraove is traditiegetrouw 
hartverwarmend. Voor de Batteraof is niets zo leuk als er voor hem of haar supporters langs de lijn 
staan om te kijken naar de verrichtingen en hierin fanatiek aanmoedigen. Wij vragen elke supporter 
die komt kijken om supporter te blijven en niet inhoudelijk te gaan coachen. Dit betekent de 
Batteraove positief aan te moedigen, stimuleren, juichen bij doelpunten, motiveren bij een 
tegenslag etc. De vraag is om in dit fanatisme niet te gaan coachen. Het is, zowel op woensdag en 
zaterdag, de rol van de trainers om spelers te instrueren en inhoudelijk te coachen. Het kan heel 
verwarrend werken als een supporter langs de lijn roept “overspelen” terwijl de trainer misschien 
net in de time out heeft uitgelegd dat ze zelf acties mogen maken. Gouden regel voor ons allemaal is 
dat we ten alle tijden de Batteraove positief benaderen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedankt voor het doornemen van alle informatie. Zo is een 
ieder goed geïnformeerd en als bovenstaande goed wordt 

gehanteerd zullen alle Batteraove goed beslagen ten ijs 
komen en maken we er een prachtig seizoen van vol 

voetbalplezier! 
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