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Voorwoord

Dit	informatieboekje	is	bedoeld	voor	mensen,	die	vragen	

hebben	m.b.t.	voetballen	in	het	algemeen	en	voetballen	

bij	vv	IFC	specifiek.	

Wij	hebben	geprobeerd	om	een	antwoord	te	geven	op	de	

meest	voorkomende	vragen.	Mocht	je	desondanks	een	

antwoord	missen,	dan	verzoeken	wij	je	de	vraag	te	stellen	

door	een	e	mailtje	te	sturen	naar	

commissie.secretariaat@ifc-ambacht.nl dan	zullen	wij	de	

vraag	beantwoorden	en	dit	informatieblad	aanpassen.

De	indeling	van	dit	informatieblad	is	zodanig	dat	het	

eerste	deel	vooral	informatie	verschaft	over	voetballen	in	

Nederland	en	het	tweede	deel	informatie	verschaft	over	

voetballen	bij	vv	IFC.

Commissie	Secretariaat



De	KNVB	en	

leeftijdscategorieën

In	Nederland	is	de	Koninklijke	Nederlandse	Voetbal	Bond	het	overkoepelend	orgaan,	die	

het	beleid	en	de	regels	van	het	voetballen	bepaalt.

Het	voetbaljaar	loopt	van	1	juli	tot	en	met	30	juni.	De	jeugd	is	ingedeeld	in	

leeftijdscategorieën,	waarbij	de	KNVB	uitgaat	van	kalenderjaren.	Voor	de	indeling	wordt	

dus	gekeken	hoe	oud	je	bent	op	31	december	van	het	lopende	jaar.

Ben	je	op	31	december:

6	jaar	of	jonger,	dan	ben	je	een	minipupil	en	zit	je

op	de	voetbalschool

7	of	8	jaar	dan	ben	je	een	O8/O9	pupil	(voorheen	F	pupil)

9	of	10	jaar	dan	ben	je	een	O11	pupil	(voorheen	E	pupil)

11	of	12	jaar	dan	ben	je	een	O12/O13	pupil	(voorheen	D	pupil)

13	of	14	jaar	dan	ben	je	een	O15	junior	(voorheen	C	junior)

15	of	16	jaar	dan	ben	je	een	O17	junior	(voorheen	B	junior)

17	of	18	jaar	dan	ben	je	een	O19	junior	(voorheen	A	junior)

Ben	je	ouder	dan	voetbal	je	bij	de	senioren.

Bovenstaande	indeling	geldt	voor	jongens	en	meisjes.	Voor	meisjes,	die	er	voor	kiezen	

om	in	een	jongensteam	te	spelen,	geldt	dat	zij	een	jaar	langer,	zonder	dispensatie,	

mogen	spelen	in	een	leeftijdscategorie.

We	zetten	een	J	(jeugd	– zowel	jongens	als	meiden	gezamenlijk	in	één	team	of	als	teams	

tegen	elkaar)	of	een	M	(specifieke	meidencompetitie)	voor	de	teamnamen.	Zo	is	JO17-3	

bij	ons	een	jongensteam	dat	bestaat	uit	15- en	16	jarigen	en	is	MO11-1	een	meisjesteam	

dat	uit	9- en	10	jarigen	bestaat.

Je	mag	altijd	in	een	hogere	leeftijdscategorie	uitkomen.	Je	mag	dan,	en	alleen	dan,	in	

een	lagere	leeftijdscategorie	uitkomen	als	er	door	de	club	dispensatie	is	aangevraagd en	

deze		door	de	KNVB	is	toegekend.	Dat	laatste	is	geen	recht,	maar	een	gunst!

Reden	voor	dispensatie	kan	zijn,	dat	je	nog	klein	bent	t.o.v.	je	leeftijdsgenoten,	of	dat	er	

geen	plaats	is	in	je	eigen	leeftijdscategorie.

De	O19	tot	en	met	O13	jeugd	speelt	op	een	heel	veld.	De	O11	jeugd	speelt	op	een	half	

veld	met	kleinere	doelen	en	vanaf	het	seizoen	2017/18	spelen	de	teams	O8	en	O9	de	

nieuwe	6	tegen	6	vorm	op	een	kwart	voetbalveld.



De	A		en	de	B	

categorie

De	competitie	is	gesplitst	in	een	A		en	B	categorie.	Binnen	de	A	categorie	ligt	de	

nadruk	op	presteren	en	in	de	B	categorie	op	recreatief	voetbal.	Voor	beide	

categorieën	blijft	natuurlijk	gelden	dat	je	het	veld	in	gaat	om	te	winnen.	

• Bij	wedstrijden	van	de	O19	,	O17	en	O15	junioren	in	de	categorie	A zijn	

maximaal	vijf	wisselspelers	(inclusief	de	doelman)	toegestaan.	Een	speler	die	

eenmaal	is	gewisseld	mag	niet	meer	deelnemen	aan	de	wedstrijd.

• Bij	wedstrijden	van	de	O19	,	O17	en	O15	junioren	in	de	categorie	B	is	het	

doorlopend	wisselen van	maximaal	vijf wisselspelers	toegestaan.	Dat	

betekent	dat	hier	een	eenmaal	gewisselde	speler	weer	terug	mag	in	het	veld.

• Bij	wedstrijden	in	het	gehele	pupillenvoetbal (categorie	A	en	B)	en	bij	de	

meisjes	is	het	doorlopend	wisselen van	maximaal	vijf	wisselspelers	

toegestaan.	Dat	betekent	dat	hier	een	eenmaal	gewisselde	speler	weer	terug	

mag	in	het	veld.

De	wedstrijden	in	de	A	categorie	hebben	een	hogere	prioriteit	dan	de	wedstrijden	

in	de	B	categorie,	dat	wil	zeggen,	dat	bij	afkeur	van	velden,	de	wedstrijden	van	de	

A	categorie	door	gaan,	en	de	B	categorie	uitgesteld	worden.

De	KNVB	en	

competitiecategorieën



KNVB	en	

het	verenigingsjaar

Zoals	eerder	genoemd	loopt	een	competitiejaar	van	1	juli	tot	en	met	30	juni.		Er	

zijn	momenten	waarop	je	van	club	kunt	veranderen.

Voor	de	A	categorie	geldt	dat	een	formulier	voor	overschrijving	naar	een	andere	

club	op	15	juni	bij	de	KNVB	moet	zijn.	Inleveren	voor	31	mei.	In	bijzondere	gevallen	

is	tussentijdse	overschrijving	per	1	september	of	1	februari	mogelijk,	maar	dan	

moet	aan	een	aantal	specifieke	voorwaarden	zijn	voldaan.

Voor	de	B	categorie	geldt	dat	je	ook	tussentijds	van	club	mag	veranderen.	Het	

lidmaatschap	van	de	vereniging	loopt	in	alle	gevallen	tot	en	met	30	juni.	De	

verenigingen	zijn	dus	contributie	verschuldigd	tot	einde	seizoen,	ook	als	een	lid	

tussentijds	opzegt.	Opzeggen	dient	te	geschieden	vóór	31	mei.



Competitie

De	competitie	wordt	gespeeld	in	klassen.	Van	hoog	naar	

laag	is	dat	divisie,	hoofdklasse,	eerste	klasse,	tweede	

klasse,	derde	klasse	en	vierde	klasse.	

Er	zijn	twee	varianten:	

• een	competitie	die	het	hele	seizoen	duurt	of	

• een	najaar	competitie	en	een	voorjaarscompetitie.

In	dat	laatste	geval	kun	je	dus	twee	keer	kampioen	in	één	

seizoen	worden.



Lidmaatschap

vv	IFC

Het	seizoen	loopt	gelijk	met	het	seizoen	van	de	KNVB,	dus	

van	1	juli	tot	en	met	30	juni.	Het	lidmaatschap	heeft	dan	

ook	als	einddatum	30	juni	en	het	lidmaatschap	wordt	

stilzwijgend	verlengd	met	steeds	een	jaar.

Als	lid	van	IFC	ga	je	akkoord	met	het	automatisch	

afschrijven	van	de	jaarcontributie	aan	het	begin	van	het	

seizoen.	

Wil	je	geen	verlenging,	dan	moet	je	het	lidmaatschap	

beëindigen	vóór	31	mei	door	een	e-mail	te	sturen	aan	

ledenadministratie@ifc-ambacht.nl.

Als	het	lidmaatschap	al	automatisch	verlengd	is,	is	de	

volledige	contributie	verschuldigd.	Wil	je	dus	opzeggen,	

doe	dit	dan	ruim	voor	het	einde	van	het	seizoen.	Je	bent	

speelgerechtigd	en	mag	blijven	trainen	tot	het	einde	van	

het	lopende	seizoen.



Contact	als	je	er	over	

denkt	om	lid	te	

worden

Als	(aspirant)	lid	heb	je	contact	met	een	aantal	mensen	van	de	

voetbalclub.	Het	zijn	zonder	uitzondering	vrijwilligers	en	zij	

zullen	hun	uiterste	best	doen	om	je	bij	te	staan.

Aanmeldingen	en	opzeggingen	dienen	schriftelijk,	en	bij	

voorkeur	per	mail,	te	geschieden,	via	ledenadministratie@ifc-

ambacht.nl.

Per	leeftijdscategorie	is	een	jeugdcoördinator	aangesteld.	Deze		

is	verantwoordelijk	voor	de	spelers	en	trainers	van	zijn	

leeftijdscategorie.	De	jeugdcoördinatoren	zijn	bereikbaar	per	

mail.

Zij	bemiddelen	ook	bij	je	indeling	in	een	team.

Zij	kunnen	ook	bemiddelen	als	je	eerst	een	keer	vrijblijvend	wil	

komen	trainen	alvorens	je	daadwerkelijk	lid	wilt	worden.

Jongens en	mix Meisjes
jeugdcoordinator.a@ifc	ambacht.nl

jeugdcoordinator.b@ifc	ambacht.nl

Jeugdcoordinator.c@ifc	ambacht.nl

Jeugdcoordinator.d@ifc	ambacht.nl

jeugdcoordinator.e@ifc	ambacht.nl

jeugdcoordinator.f@ifc	ambacht.nl

jeugdcoordinator.vbs@ifc	ambacht.nl

jeugdcoordinator.ma@ifc	ambacht.nl

jeugdcoordinator.mb@ifc	ambacht.nl

Jeugdcoordinator.mc@ifc	ambacht.nl

Jeugdcoordinator.md@ifc	ambacht.nl



Contact	als	je	lid	

bent

Ben	je	lid	en	ben	je	in	een	team	ingedeeld,	dan	heb	je	contact	met	

je	trainer	over	de	trainingen,	de	wedstrijden	en	andere	

voetbalzaken.	Je	hebt	contact	met	je	elftalleider	over	niet	

voetbalzaken.	

Heb	je	op	de	wedstrijddagen	vragen,	dan	kun	je	altijd	binnen	lopen	

bij	het	wedstrijdsecretariaat.	Deze	is	te	vinden	in	de	kantine.	De	

dames	en	heren,	die	de	teams	opvangen,	kunnen	je	altijd	verder	

helpen.

Een	andere	bron	van	informatie	is	onze	website.	Hier	vind	je	actuele	

trainingstijden,	het	actuele	wedstrijdprogramma	en	de	

afgelastingen.

De	gratis	App van	Voetbal.nl biedt	de	mogelijkheid	om	je	team	te	

volgen	op	je	telefoon.	Je	moet	je	wel	eenmalig	registreren.

Volg	IFC	ook	via	Twitter @ifcambacht



Aanmelden

Als	je	eenmaal	besloten	hebt	om	lid	te	worden,	dan	moet	je	je	

officieel	aanmelden.	Dat	doe	je	door	het	aanmeldingsformulier	van	

de	website	te	downloaden	en	in	te	vullen.	

Je	kunt	het	ingevulde	formulier	inscannen	en	per	e	mail	sturen	aan	

ledenadministratie@ifc-ambacht.nl of	per	post	aan	

Ledenadministratie

p/a	Regina	Rakers

Jacob	Levecqpad 5

Hendrik-Ido-Ambacht

Vanaf	de	JO13	categorie	is	het	verplicht	om	een	spelerspas	te	

hebben	met	recente	pasfoto.	Zet	achterop	de	pasfoto	de	voornaam	

en	achternaam	van	de	speler,	dan	zal	IFC	de	spelerspas	aanvragen	

bij	de	KNVB.

De	pasfoto	dient	samen	met	het	aanmeldingsformulier	verstuurd	te	

worden.	Als	dit	per	e-mail	geschiedt,	dient	wel	de	pasfoto	met	hoge	

resolutie	(300	dpi)	in	te	scannen.

Voor	de	A	categorie	geldt	dat	een	formulier	voor	overschrijving	naar	

een	andere	club	op	15	juni	bij	de	KNVB	moet	zijn.	In	bijzondere	

gevallen	is	tussentijdse	overschrijving	per	1	september	of	1	februari	

mogelijk,	maar	dan	moet	aan	een	aantal	specifieke	voorwaarden	

zijn	voldaan.	

Opzegging	is	bij	overschrijving	niet	nodig.	Dit	gaat	automatisch	per	

30	juni.



Trainen

Als	alle	velden	beschikbaar	zijn	(code	groen)	dan	train	je	twee	avonden	

per	week	(minipupillen	trainen	één	keer	op	de	woensdagmiddag).	

Zijn	niet	alle	velden	beschikbaar	dan	vind	je	op	de	website	wanneer	er	

getraind	wordt.	

Je	traint	in	een	eigen	tenue	naar	keuze.	Je	hebt	wel	voetbalschoenen	en	

scheenbeschermers	aan.

Laat	nooit	waardevolle	spullen	achter	in	de	kleedkamer.	Geef	ze	af	

achter	de	bar	of	neem	ze	als	team	mee	in	een	plastic	tas	naar	het	veld.

Na	de	trainingen	en	na	de	wedstrijd	

is	het	verplicht	douchen.	

Dit	voorkomt	blessures!



Wedstrijden

Je	speelt	je	wedstrijd	op	zaterdag.	Minipupillen	spelen	onderling.

Een	korte	broek,	een	wedstrijdshirt,	scheenbeschermers,	sokken	en	

voetbalschoenen	en	voor	keepers	ook	keepershandschoenen	zijn	voor	

eigen	rekening,	tenzij	je	team	gesponsord	wordt.

Veel	teams	hebben	een	shirtsponsor,	die	voor	een	korte	broek,	een	shirt	

met	reclame	en	sokken	zorgt.	Wij	garanderen	niet	dat	dit	voor	alle	

teams	het	geval	is.	

In	dat	geval	is	het	advies	om	een	wedstrijdtenue	aan	te	schaffen	bij	

Voorwinden	in	Zwijndrecht.

Je	speelt	je	wedstrijden	met	je	eigen	team.	Het	kan	voorkomen	dat	je	

daarnaast	gevraagd	wordt	om	met	een	ander	team	mee	te	spelen,	als	

dit	team	b.v.	spelers	te	kort	komt.	Je	eigen	team	gaat	altijd	voor	en	als	je	

een	ander	team	helpt	speel	je	dus	twee	wedstrijden.	

Na	de	trainingen	en	na	de	wedstrijd	is	het	verplicht	douchen.	Dit	

voorkomt	blessures!

Speel	je	een	uitwedstrijd	dan	zal	je	elftalleider	je	het	verzamelpunt	en	

het	tijdstip	van	verzamelen	mededelen.	

Het	vervoer	naar	wedstrijden	is	een	verantwoordelijkheid	van	de	

ouders/verzorgers.	Het	staat	een	ieder	vrij	om	daar	onderling	afspraken	

over	te	maken.



Belangrijke	regels	

langs	het	veld

Bedenk	altijd	dat	de	scheidsrechter	de	baas	is	tijdens	een	

wedstrijd,	hoe	oud	of	hoe	jong	de	scheidsrechter	ook	is.

Besef	dat	de	scheidsrechter	en	zijn	beide	assistent	

scheidsrechters	vaak	vrijwilligers	van	een	vereniging	zijn,	of	

aangesteld	door	de	KNVB.	Zij	doen	hun	uiterste	best	om	de	

wedstrijd	te	leiden.	Toon	altijd	respect	voor	hun	keuze,	ook	

als	dit	een	andere	keuze	is,	dan	die	je	zelf	zou	maken.	Meld	

je	direct	aan	als	vrijwilliger	als	je	meent	dat	je	het	beter	kan.

Schelden	is	verboden,	zeker	scheldwoorden	waarin	de	meest	

vreselijke	ziektes	genoemd	worden.		De	dader	wordt	zonder	

pardon	van	het	veld	gestuurd	(spelers,	maar	ook	publiek	wat	

zich	schuldig	maakt	aan	schelden).

Ga	geen	aanwijzingen	geven	aan	kinderen	in	het	veld.	Dat	

moet	de	coach	doen.	Voor	je	het	weet	geef	je	andere	

aanwijzingen	dan	de	coach	en	moet	je	kind	kiezen.	

Beloof	geen	geld	voor	een	gemaakt	doelpunt.	Dan	kweek	je	

spelers,	die	niet	willen	overspelen,	omdat	dat	geld	scheelt!	

Voetbal	is	een	teamsport.	Als	je	wat	wilt	doen,	trakteer	dan	

het	hele	team!



Afgelastingen

Soms	zijn	de	weersomstandigheden	zo	slecht	dat	de	

velden	onbespeelbaar	zijn.	Dit	is	het	geval	bij	veel	regen	

(het	kunstgrasveld	is	dan	wel	bespeelbaar)	en	bij	vorst.

De	KNVB	kan	wedstrijden	afkeuren.	Maar	ook	de	

gemeente,	die	eigenaar	is	van	de	velden,	kan	velden	

afkeuren.	

Om	teleurstelling	te	voorkomen	adviseren	we	je	om	

vrijdagavond	en	zaterdagmorgen	vanaf	7:30/8:00	uur	

onze	website	te	checken	(en	de	website	van	de	

tegenstander).



Speelvelden

We	hebben	een	hoofdveld	(A	veld),	B	veld,	C	veld	en	een	

kunstgrasveld	KG5.	Een	tweede	kunstgrasveld	KG6	wordt	

gedeeld	met	ASWH.	

De	trainingen	worden	

gegeven	op	het	A	en	C	

veld	en	de	beide	

kunstgrasvelden.

De	wedstrijden	op	alle	

velden.



De	kleedkamers

De	kleedkamers	worden	

wekelijks	toegewezen	

aan	de	teams.	Dit	geldt	

voor	de	trainingen	en	

voor	de	wedstrijden.

De	indeling	vind	je	op	de	

website	en	achter	de	

glazen	vitrine	op	de	

muur	van	het	

hoofdgebouw.

Er	gelden	strenge	regels	

voor	het	gebruik	van	de	

kleedkamers:	laat	ze	

schoon	en	droog	achter.	

De	laatste	persoon	van	

een	team	maakt	ook	

even	de	vloer	droog,	

zodat	een	volgend	team	

gebruik	kan	maken	van	

de	kleedkamer.

Houdt	je	ook	aan	de	kleedkamer	

indeling;	neem	niet	zomaar	een

willekeurige	lege	kleedkamer,	want	

die	is	meestal	gereserveerd	 voor	

een	ander	team.



Vrijwilligers

Een	club	als	IFC,	met	ruim	800	leden	kan	niet	bestaan	zonder	

vrijwilligers.	

We	zijn	trots	dat	we	meer	dan	150	vrijwilligers	hebben,	en	

dat	zijn	er	nog	niet	genoeg.	We	doen	daarom	een	beroep	op	

de	ouders	van	jeugdleden,	dus	ook	op	de	ouders	van	nieuwe	

leden,	om	de	club	te	helpen.

Vele	handen	maken	licht	werk.	En	we	zijn	blij	met	iedereen	

die	wat	wil	betekenen.	Al	is	het	maar	eens	in	de	paar	weken	

een	paar	verloren	uurtjes.

Wij	zoeken	o.a.

• Trainers,	vlaggers,	scheidsrechters

• Teamleiders

• Bezetting	wedstrijdsecretariaat

• Terreinmeesters

• Barpersoneel

• Websitebeheerder

Verstand	van	voetbal	is	mooi,	maar	zeker

geen	must,	behalve	voor	trainers,	vlaggers

en	scheidsrechters.

Aarzel	niet	als	je	ons	kunt	helpen.	


