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Inleiding (Corona) 

 
 

Eindelijk het veld weer op.  
We kunnen weer doen wat we het allerliefst doen: voetballen!  
Maar om het seizoen te laten slagen is het – meer dan ooit – belangrijk om rekening met 

elkaar te houden en samen te werken. Houd je daarom aan de richtlijnen en volg de 
aanwijzingen van jouw (of de bezoekende) club op. 

Houd je aan de opstelling, binnen en buiten het veld.  
We wensen iedereen een leuk, sportief en gezond seizoen toe! 
 

 

http://www.vvsurhuisterveen.nl/club-nieuws/corona-maatregelen/ 

 

https://www.fean58.nl/index.php/coronamaatregelen/ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

http://www.vvsurhuisterveen.nl/club-nieuws/corona-maatregelen/
https://www.fean58.nl/index.php/coronamaatregelen/
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Aan alle leid(st)ers en trainers van SJO Feanstars 

 
Deze informatiegids is een aanvulling op de uitgave “Informatiegids voor ouders en 

verzorgers SJO Feanstars”. In deze aanvulling staat specifieke informatie voor het 
uitoefenen van de functie van leid(st)er en/of trainer bij de SJO Feanstars. 
 

Actuele nieuwsfeiten zijn te vinden op facebook:  
https://www.facebook.com/feanstars/?ref=aymt_homepage_panel en twitter: 

https://twitter.com/Feanstars. Daarnaast willen we jullie ook nog meegeven dat websites 
www.fean58.nl en www.vvsurhuisterveen.nl een belangrijk nieuwsorgaan zijn voor de SJO 
Feanstars en beide moederverenigingen. 

 
De doelstelling van deze informatiegids is om jullie zoveel mogelijk informatie te 

verstrekken en snel wegwijs te maken binnen het reilen en zeilen binnen de SJO Feanstars, 
voetbalvereniging ’t Fean '58 en voetbalvereniging Surhuisterveen.  
 

Samenstelling Feanstarscommissie 
 

De gezamenlijke jeugdafdeling wordt geleid door de Feanstarscommissie (FC). Deze is op 

grond van evenredigheid samengesteld uit 12 personen voor 10 functies uit beide 
moederverenigingen. 

 

Naam      functie              e-mail             
Gerard Atsma  (06) 12264431    Voorzitter    voorzitter@feanstars.nl 
Johan Dalstra       (06) 22991973  Financiën          penningmeester@feanstars.nl   
Mark Jissink  (06) 24698283  Algemene zaken   algemenezaken@feanstars.nl   
Hesther van Dijk (06) 52363580  Secretaris             secretariaat@feanstars.nl  

Dirk de Vries       (06) 22247252  Hoofd Technische zaken  technischezaken@feanstars.nl      
Richard From  (06) 23989609  Technisch coördinator Junioren technischezaken@feanstars.nl    
Sjoerd Jager  (06) 31963484  Technisch coördinator Junioren technischezaken@feanstars.nl 
Peter Bethlehem (06) 10155440  Technisch coördinator Pupillen  technischezaken@feanstars.nl  
Joost Nieuwenhuis (06) 14428731  Technisch coördinator Pupillen  technischezaken@feanstars.nl 

Frank Veenstra  (06) 57578309  Wedstrijdsecretaris Junioren  wedstrijdsecretariaat@feanstars.nl 
Ebe de Vries  (06) 31037692  Wedstrijdsecretaris Pupillen      wedstrijdsecretariaat@feanstars.nl 

Esther Ploegh  (06) 54225145  Mediazaken    mediazaken@feanstars.nl 

 
 

Mediazaken 
 
Nieuw binnen de Feanstarscommissie is Mediazaken. Als Feanstars willen we graag duidelijk 

zichtbaar zijn op de sociale media (Facebook, Instagram en de Websites) Dus heb je leuke 
foto’s of een verslag van een training, wedstrijd, teamuitje of een evenement van de 

Feanstars dan ontvangen wij deze graag zodat dit hierop gedeeld kan worden. De foto’s en 
verslagen kunnen worden gestuurd naar mediazaken@feanstars.nl . 
 

 
Naast alle leiders en trainers wordt de Feanstarscommissie ook ondersteunt door 

coördinatoren. Zij bewaken het primaire proces van training, coaching, indeling en bekijken 
wedstrijden van verschillende teams. Zij werken hierbij nauw samen met hoofd technische 
zaken, technisch jeugdcoördinatoren junioren en technisch jeugdcoördinatoren pupillen.  

 

https://www.facebook.com/feanstars/?ref=aymt_homepage_panel
https://twitter.com/Feanstars
http://www.fean58.nl/
http://www.vvsurhuisterveen.nl/
mailto:voorzitter@feanstars.nl
mailto:penningmeester@feanstars.nl
mailto:algemenezaken@feanstars.nl
mailto:secretariaat@feanstars.nl
mailto:technischezaken@feanstars.nl
mailto:technischezaken@feanstars.nl
mailto:technischezaken@feanstars.nl
mailto:technischezaken@feanstars.nl
mailto:technischezaken@feanstars.nl
mailto:wedstrijdsecretariaat@feanstars.nl
mailto:wedstrijdsecretariaat@feanstars.nl
mailto:mediazaken@feanstars.nl
mailto:mediazaken@feanstars.nl


 - 5 - 

Informatiegids leiders en trainers 2020-2021 
 SJO Feanstars  

 
  

 

Coördinatoren Technische Commissie 2019-2020   

JO19 Henk Schievink (06) 10703921 a.schievink5@upcmail.nl 

JO17 Germ Roorda (06) 37550135 germ.roorda@upcmail.nl 

JO17 Sten Walda (06) 11705598 waldasten@hotmail.com 

JO15 en JO14 Harmen de Roo (06) 29153560 h.roo3@chello.nl 

JO13 Robert Bosma (06) 52615210 robertpbosma@gmail.com 

JO12  Vacature (06) 14428731 technischezaken@feanstars.nl 

JO11 Vacature (06) 10155440 technischezaken@feanstars.nl 

JO10 Wietze Vrij (06) 23884677 wietzevrij@gmail.com 

JO9 Tjip Spinder (06) 27525332 spindertjip@gmail.com 

JO8 Tjip Spinder (06) 27525332 spindertjip@gmail.com 

JO7 (TJP) Joost Nieuwenhuis (06) 14428731 Joost_nieuwenhuis3@hotmail.com 

Meiden Rudolf Frankena (06) 24818573 ruel0806@home.nl 

Keepers Dries Woudstra (06) 41881231 dries.woudstra@gmail.com 

FC (HTZ) Dirk de Vries (06) 22247252 dirkdevries1960@gmail.com 

FC (TJJ) Richard From (06) 23989609 r.from@upcmail.nl 

FC (TJJ) Sjoerd Jager (06) 31963484 sjoerdjager@yahoo.com  

FC (TJP) Peter Bethlehem (06) 10155440 p.bethlehem@chello.nl 

 
 

Permanente werkgroep meisjesvoetbal     

FC (voorzitter) Ebe de Vries (06) 31037692 ebe.de.vries@gmail.com 

 
Klaas Ytsma (06) 51280775 Ytsma44@gmail.com 

 
Rudolf Frankena (06) 24818573 Ruel0806@home.nl 

    Algemene informatie 
 

SJO Feanstars  

Verenigingsnummer KNVB MFFY30O 

 

Adres v.v. ’t Fean ’58 De Ketting 5 
9231 AK  Surhuisterveen 

Telefoonnummer clubhuis 0512 – 36 31 70 

Verenigingsnummer KNVB BBBB595 

Internet www.fean58.nl       

E-mail info@fean58.nl  

 

Adres v.v. Surhuisterveen De Ketting 7 
9231 AK  Surhuisterveen 

Telefoonnummer clubhuis 0512 – 36 20 26 

Verenigingsnummer KNVB BBBJ66B 

Internet www.vvsurhuisterveen.nl  

E-mail info@vvsurhuisterveen.nl       

  

 
 
 

mailto:a.schievink5@upcmail.nl
mailto:h.roo3@chello.nl
mailto:robertpbosma@gmail.com
mailto:spindertjip@gmail.com
mailto:ruel0806@home.nl
mailto:dries.woudstra@gmail.com
mailto:dirkdevries1960@gmail.com
mailto:r.from@upcmail.nl
mailto:p.bethlehem@chello.nl
mailto:ebe.de.vries@gmail.com
mailto:Ytsma44@gmail.com
mailto:Ruel0806@home.nl
http://www.fean58.nl/
mailto:info@fean58.nl
http://www.vvsurhuisterveen.nl/
mailto:info@vvsurhuisterveen.nl
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Gedragscode voor een veilige omgeving 

 
De vereniging v.v. ’t Fean ’58 en v.v. Surhuisterveen vindt de zorg voor een  

veilige (sport)omgeving voor iedereen en in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel.  
Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt.  
Daarom is in overleg met de Feanstarscommissie besloten om van álle vrijwilligers, trainers 

en coaches die indirect en direct werkzaam zijn met minderjarigen bij SJO Feanstars een 
VOG aan te vragen. 

 
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die wij als  
verenigingen kunnen nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen onze  

vereniging te verkleinen. De beide besturen en de Feanstarscommissie hoopt  
op deze manier, en in lijn met het advies van de overkoepelend sportbond  

NOC*NSF, te voorkomen dat personen binnen de club actief zijn die veroordeeld zijn voor 
een ernstig delict zoals een zeden- of geweldsdelict.  
Ook maken de verenigingen hiertoe gebruik van de regeling voor een gratis VOG.  

Nieuwe en bestaande vrijwilligers, en dus ook jeugdleiders, zullen worden gevraagd voor 
het aanvragen van de gratis VOG door de Feanstarscommissie.  

 
 

App verzendlijst 
 
De Feanstars-commissie werkt ook dit seizoen weer met de z.g.n. WhatsApp verzendlijst.  

In deze lijst zitten alle leiders, trainers en commissieleden van de Feanstars.  
De verzendlijst zal worden gebruikt voor het snel rondsturen van berichtgeving en 

informatie (denk aan afgelastingen, uitnodigingen vergaderingen etc. etc.). 

Deze berichten zullen voorafgegaan worden door: ⚽  

De lijst wordt aangemaakt door Gerard Atsma en om berichten te kunnen ontvangen dient 
hij in jullie smartphone te staan als contactpersoon. Voeg dus toe als contactpersoon 

Gerard Atsma met telefoonnummer 06-12264431! 
 

 
Leiders en trainers 
 

De jeugdleiders en jeugdtrainers werken onder de directe verantwoordelijkheid van TZ en 
zijn verantwoording verschuldigd Feanstarscommissie.  

De commissie voorziet de trainers en leiders aan het begin van het seizoen van de nodige  
praktische informatie als het gaat om taken en verantwoordelijkheden. 
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Algemene taakomschrijving (aandachtspunten) leid(st)ers 

 
De leid(st)er zorgt bij uit- en thuiswedstrijden: 

 
•   Het dragen door zijn/haar spelers van het juiste clubtenue. 
•   Een goed en sportief verloop voor zover dit binnen het vermogen ligt. 

•   Ontvangst van de tegenpartij en scheidsrechter bij thuiswedstrijden. De  
     leider wordt tevens verzocht om de leiding van de tegenpartij en de  

     scheidrechter koffie aan te bieden middels consumptiebonnen. 
•   Een scheidsrechter (JO12, JO11, JO10) of spelleider (JO7, JO8, JO9 
     De jeugdcommissie streeft er naar om scheidsrechters aan te stellen bij de    

     wedstrijden van de JO13, JO15, MO15, JO17 en JO19. 
•   Een grensrechter of is zelf grensrechter (JO13, JO15, MO15, JO17 en JO19) 

•   Wedstrijdballen, grensrechtervlaggen en waterzakken bij thuiswedstrijden 
•   Toezicht bij het douchen 
•   Het netjes achterlaten van de kleedkamer 

•   Het verzamelen van waardevolle spullen vóór de wedstrijd. Deze worden  
     afgeven in het clubhuis 

•   Het direct doorgeven van beschadigingen c.q. vernielingen aan het  
     bestuurslid van dienst 

•   Een goede warming-up voor de wedstrijd (blessure preventie) 
•   Het vooraf en na de wedstrijd juist invullen van de wedstrijdzaken app.  
     Bij de junioren zal dit veelal in samenwerking met de scheidsrechter gebeuren.  

     Bij de pupillen is de leider van het thuisspelende team verantwoordelijk voor het  
     invullen van de eindstand in de wedstrijdzaken app. Voor meer informatie over de   

     wedstrijdzaken app kan een leider zich richten tot het Wedstrijdsecretariaat. 
•   De wedstrijdtenues. Deze moeten worden gewassen en in orde zijn. 
•   Probleemgevallen. Dit wordt in het team besproken en meegedeeld aan de  

     coördinator en het commissielid technische zaken. De leider probeert in eerste  
     instantie altijd zelf de problemen op te lossen. Komt hij/zij er echt niet uit, dan komt  

     de coördinator en commissielid in beeld. 
 
Algemene taakomschrijving (aandachtspunten) trainers 

 
De taken en verantwoordelijkheden van de jeugdtrainer: 

 
•    Het leveren van een bijdrage aan de uitvoering van het technische beleid 
•    Het verplicht deelnemen aan het periodieke trainersoverleg 

•    Neemt kennis van het trainingsmateriaal van de KNVB via www.voetbal.nl of 
      van de “RINUS” app . 

•    Het verzorgen van de training, aangepast aan leeftijd en niveau 
•    Probeert de spelers (met oefening) beter te maken 
•    Zorgt er voor dat de spelers goed luisteren als de trainer aan het woord is 

•    Beheert het trainingsmateriaal wat hij gebruikt en ziet toe op het gebruik van 
     de accommodatie 

•    Tijdig (15 minuten vooraf) voor aanvang van de training aanwezig te zijn 
•    Het in voorkomende gevallen verzorgen van blessures, eventueel doorwijzen 
      naar de clubverzorger. 

•    Toezicht houden in de kleedkamer, voor en na de training (samen 
met leider) 

http://www.voetbal.nl/
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•    Maakt elftalopstelling in overleg met de leider, uitgaande van de regel: “elk spelend 

      lid heeft recht om te spelen” 
•    Het adviseren van de technische jeugdcoördinator 

•    Zorgt ervoor dat hij aanwezig is bij kadervergaderingen 
 
Materialen 

 
Alle leiders ontvangen aan het begin van het seizoen de navolgende artikelen: 

- Waterzak, spons en drinkfles 
- Ballen in net 
- Koffiekaarten (voor het clubhuis van ’t Fean”58) 

- Consumptiebonnen koffie/thee voor leiding tegenpartij. 
- Tas met shirts en broekjes 

- Coachjas (indien van toepassing) 
- Grensrechtervlaggen (vanaf de JO13) 
- Een kastje voor het opbergen van materialen (op aanvraag van de leiders) 

 
Alle trainers ontvangen aan het begin van het seizoen de navolgende artikelen: 

- Sleutel voor rek trainingsballen 
- Sleutel voor het openen van de accommodatie/verlichting (indien van toepassing) 

- Hesjes en dopjes 
- Koffiekaarten (voor het clubhuis van het ’t Fean”58) 
 

Voor vragen betreffende de materialen kunnen de leiders terecht bij de Mark Jissink, 
algemene zaken SJO Feanstars. Algemenezaken@feanstars.nl 

 
Keeperhandschoenen 
 

Aangezien een keeper extra kosten moet maken ten opzichte van een veldspeler, is er een 
financiële tegemoetkoming voor keeperhandschoenen in het leven geroepen.  

 
Eenmaal per seizoen en per team ("vaste" keeper) gelden de volgende vergoedingen: 

 JO19/MO19   maximaal € 50,- 

 JO17/MO17  maximaal € 50,- 
 JO15/MO15  maximaal € 50,- 

 JO14   maximaal € 50,- 
 JO13/MO13  maximaal € 50,- 
 JO12/MO12  maximaal € 30,- 

 JO11/MO11  maximaal € 30,- 
 JO10   maximaal € 30,- 

 JO9   maximaal € 30,- 
 JO8   maximaal € 30,- 

 

 
Factuur/bon met bankgegevens en vermelding team kan ingeleverd worden bij 

penningmeester@feanstars.nl of via de app 06-22991973 
Gaat de aanschafprijs de maximale vergoeding te boven dan dient dat deel door de 
betreffende keeper/ouder te worden betaald. Aanschaf kan pas na overleg en goedkeuring 

van het commissielid Algemene zaken worden gedaan. 
 

mailto:Algemenezaken@feanstars.nl
mailto:penningmeester@feanstars.nl
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‘Bijdrage’  voor zelf te organiseren activiteiten  

 
Naast de activiteiten die op kosten van de vereniging worden verzorgd is het uiteraard ook 

mogelijk zelf een activiteit te organiseren. De vereniging betaald wanneer je met het team 
patat en drinken gaat nuttigen in de kantine, bv. na de laatste wedstrijd (wel even tijdig 
doorgeven  aan de commissie i.v.m. de frituur). 
 

Regeling rondom kampioenschap 
 

Elk team dat kampioen is geworden ontvangt na het behalen van het kampioenschap 
- bloemen (leiders) + trainer) 

- patat + 1 consumptie (in een van beide clubhuizen) 
- medaille of Handdoek  (pupillen, junioren) 

 
Daarnaast proberen we de sponsor(s) hierbij te betrekken en wordt de kampioensfoto 

geplaatst in de Feanster en op de websites en social media. Dit wordt door de 
Feanstarscommissie geregeld. 
 

Schorsingen en ‘escalaties’ 
 

Elk akkefietje, escalatie, gele en/of rode kaarten tijdens trainingen en wedstrijden dienen 
zo snel mogelijk! te worden gemeld aan de secretaris van de Feanstarscommissie 
(Hesther van Dijk). secretariaat@feanstarscommissie.nl /  (06) 52363580. 

 
Consumpties 

 
Iedere leider en trainer kan op wedstrijd- of trainingsdagen een kopje koffie of een 
sportdrankje gebruiken op kosten van de vereniging. Het is niet de bedoeling dat er 

kosteloos overige consumpties of etenswaren worden gebruikt. 
In het clubhuis van ’t Fean”58 wordt gewerkt met koffiekaarten. Alle leiders en trainers 

ontvangen aan het begin van het seizoen een koffiekaart. Hierop worden de consumpties 
aangekruist voor eigen gebruik en voor het aanbieden van consumpties aan leiders van de 
tegenpartij. Een volle koffiekaart dient bij de Feanstarscommissie te worden ingeleverd 

waarna een nieuw exemplaar wordt uitgereikt. 
Koffiekaarten zijn noodzakelijk om bij de belastingdienst te kunnen aantonen hoeveel 

consumpties voor "eigen gebruik" per seizoen worden genuttigd. 
In de beide commissiekamers zal op wedstrijddagen ook een kan koffie klaar staan. 
We starten dit seizoen met consumptiebonnen voor koffie/thee om uit te delen aan de leiding van de 
tegenpartij.  
 

 
Weekbrieven 
 

Alle leiders en trainers ontvangen een week voorafgaand aan het speelweekend de 
weekbrief per mail. Hiervoor kun je je zelf aanmelden op de site van ’t Fean”58. 

Op de weekbrief staat onder meer de volgende informatie 
- alle thuiswedstrijden en uitwedstrijden met aanvangstijdstip 
- de tijdstippen van vertrek bij UIT-spelende ploegen en het wedstrijdnummer  

- dienstdoende bestuursleden. 
 

mailto:secretariaat@feanstarscommissie.nl
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Speelschema’s competitie 

 
De speelschema’s kunnen, zodra ze bekend zijn, worden gedownload op de site van 

voetbal.nl en/of de voetbal.nl app. 
 
De jeugdleider zorgt ervoor dat alle jeugdleden in het team vroegtijdig worden voorzien 

van een exemplaar van het speelschema, het rijschema, een was schema en een schema 
voor het maken van een wedstrijdverslag. 
 

Regeling "Mijn Elftalfoto" 
 

Aan het begin van elke seizoen worden er van alle teams elftalfoto's gemaakt. Deze foto 
wordt gebruikt voor de website en komt ook in de kantine te hangen. 

Tevens worden ze digitaal aan de spelers beschikbaar gesteld. 
 

Kleding/schoeisel 
 
Per team worden voetbalshirts en broekjes uitgereikt die gedurende het seizoen gebruikt 

dienen te worden.  
Een (nieuw) jeugdlid dient zelf te zorgen voor de aanschaf van 

- voetbalschoenen (let op: geen stalen of aluminium noppen!) 
- voetbalkousen (geheel zwart) 
- scheenbeschermers (verplicht!!!) 

 
Wedstrijdkleding 

 
Al onze teams zijn voorzien van tenues, mede mogelijk gemaakt door sponsoren. 
Zorg daarom tijdens het seizoen dat alles bij elkaar blijft en dat aan het einde van het 

seizoen alles compleet weer wordt ingeleverd. 
 

Reserveshirts 
 
In het clubhuis van vv Surhuisterveen liggen voor alle leeftijdscategorieën witte 

reserveshirts.  
Als je ze nodig hebt kun je ze verkrijgen via de bestuursdienst. 

De leiders zijn verantwoordelijk dat de tas met reserveshirts na de wedstrijd ook weer 
compleet(!) wordt ingeleverd (de reserveshirts hoeven dus niet te worden gewassen). 
 

Webshop 
De Feanstars hebben i.s.m. 100% voetbal een eigen webshop. Van hieruit kunnen 

producten uit de Feanstars kledinglijn besteld worden voor eigen gebruik. De webshop is te 
bereiken via de sites www.fean58.nl of www.vvsurhuisterveen.nl  
 

Sponsoring inloopshirts, tassen etc. 
Sponsoring van eigen teams d.m.v. inloopshirts, tassen etc. is mogelijk maar alleen in 

overleg met de Feanstarscommissie (sponsorcommissies). Dit enerzijds ter bescherming 
van onze reguliere sponsors en anderzijds ter bescherming van de eenheid in de Feanstars 
kleding-lijn. 

 
 

http://www.fean58.nl/
http://www.vvsurhuisterveen.nl/
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Afgelastingen 

 
Afgelastingen kunnen op 2 manieren tot stand komen 

1. Algehele afgelasting door KNVB.  Raadpleeg hiervoor op vrijdag teletekst. De laatste 
wijziging is op vrijdagavond om 23.00 uur.  

2. Afgelasting door "eigen" consul op (uiterlijk) zaterdagmorgen voor aanvang van de 

wedstrijden. Afgelastingen worden zo snel mogelijk via de voetbal.nl app en de eigen 
app-verzendlijst bekend gemaakt. 

 
Nadat een wedstrijd is afgelast dient de jeugdleider  ervoor te zorgen dat iedereen zo 
spoedig mogelijk op de hoogte wordt gebracht. 

 
Spelregelwijzigingen 

 
Ook dit seizoen zijn er weer een aantal kleine spelregelwijzigingen.  
De wijzigingen zijn terug te vinden op de site KNVB. 

 
Lidmaatschap ’t Fean”58 of vv Surhuisterveen 

Alle leiders dienen lid te zijn van één van de beide moederverenigingen om als leider op te 
kunnen treden voor een team. Alleen als lid kun je je namelijk aanmelden voor de 

wedstrijdzaken app waarmee je teamopgaves, grensrechters, leiders en eindstanden 
(pupillen) kunt invullen. Ook is de wedstrijdzaken app altijd! leidend wat betreft 
wedstrijden, afgelastingen, aanvangstijden etc.  

Ben je géén lid maar wel leider, meld je dan zo snel mogelijk bij het 
Wedstrijdsecretariaat.  

 
LIJST TRAINERS EN LEIDERS 
 

 

Kader 

Team Begeleiding Telefoonnummer Mail 

CoördinatorJO19                   Henk Schievink (06) 10703921 a.schievink5@upcmail.nl  

JO19-1                             Michel Weisser (T) (06) 44080023 m.weisser@st.hanze.nl 

 
Fredy Laturiuw (T) (06) 25583301 fredlaturiuw@live.nl 

 Johannes Nijboer (L)  (06) 50223008 trienkejohannes@live.nl 

 
Jacob Bosma (AL) (06) 57076037 

 

 
Patrick Eghuizen (G) (06) 22959306 arankapatrick@hotmail.com 

JO19-2 Fredy Laturiuw (T) (06) 25583301 fredlaturiuw@live.nl 

 
     Frans Kloosterman  (L)        (06) 12455869             frans1971@hotmail.nl 

 
Harm Bekkema (L)      (06) 52674898            h.bekkema@chello.nl 

  Willem Mozes (G) (06) 16801278  

Coördinator M19 Rudolf Frankena  (06) 24818573 ruel0806@home.nl 

MO19 Wieger Kooistra (T) (06) 52300934 
 

 
Kor vd Veen (L)        (06) 44040981     sietske.kor@zonnet.nl 

 
Klaas Ytsma (L) (06) 51280775 ytsma44@gmail.com 

 

   

mailto:a.schievink5@upcmail.nl
mailto:m.weisser@st.hanze.nl
mailto:h.bekkema@chello.nl
mailto:ruel0806@home.nl
mailto:sietske.kor@zonnet.nl
mailto:ytsma44@gmail.com
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CoördinatorJO17  Sten Walda    (06) 11705598 waldasten@hotmail.com 

Coördinator JO17 Germ Roorda      (06) 37550135 germroorda@upcmail.nl 
  
JO17-1   Wibo vd Werff (T)  (06) 10778457 wibowerff@gmail.com 

 
Hillebrand Komrij (L) (06) 13006080 hkomrij@live.nl 

 
Germ Roorda (AL) (06) 37550135 germroorda@upcmail.nl 

   
  

    JO17-2 Fokko Kooistra (T) (06) 28258973 judithweber2001@hotmail.com 

 
Roelof vd Wier (T) (06) 46167414 roelo3@planet.nl 

 
Judith Weber (L) (06) 48751765 judithweber2001@hotmail.com 

    JO17-3 Remco vd Molen (T) (06) 81619077 dejong.sigrid@gmail.com 

 
Vacature (AT) 

  

 

Henk Hein Veenstra (L) (06) 20636170 henkhveenstra@gmail.com 

    JO17-4 Gosse Tjepkema(TL) (06) 53680855 gossetjepkema@outlook.com 

 
Bert Santema (AL) (06) 20362362 b.santema@ziggo.nl  

 

Peter Santema (G)    (06)  
 

 
Vacature (T) 

   
 

 
   Coördinator M15 Rudolf Frankena  (06) 24818573 ruel0806@home.nl 

MO15 Fokke R Weening (T) (06) 53444558 weeningfokke@gmail.com 

 
Sigo Gjaltema (T) (06) 29474105 gjaltemasigo@gmail.com 

 
Johan vd Tuin (G) 

  

    
 

   

    

mailto:b.santema@ziggo.nl
mailto:ruel0806@home.nl
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Coördinator JO15 Harmen de Roo  (06) 29153560 h.roo3@chello.nl 

JO15-1 Jesse van Dijk (T) (06) 31990009 Jessevdijk5@hotmail.nl 

 
Ronnie de Vries (L) (06) 51633377 r.vries38@chello.nl 

 
Bart vd Werf (L) (06) 22793007 Grietjevries71@gmail.com 

    

                                                                                     

    

    Coördinator JO13 Robert Bosma  (06) 52615210 robertpbosma@gmail.com 

JO13-1 Jan Wouda (T) (06) 46113238 Janwouda25@gmail.com 

 
Brian de Jong (T) (06)37351227 brian937@icloud.com 

 
Johnny de Vries (AT) (06) 24827747 de_vries_johnny@hotmail.com 

 
Rene v Houten (L) (06) 53507971 renevanhouten14@hotmail.com 

JO13-2 Maikel van Dijk (T) (06) 40261706 Maikelvdijk14@hotmail.nl 

 
Rene Renkema (L) (06) 25004824 

 

 
Auke Sietzema (L) (06) 53869757 

 

  
         

 
    CoördinatorMO13 Rudolf Frankena  (06) 24818573 ruel0806@home.nl 

MO13-1 Rudolf Frankena (T) (06) 24818573 ruel0806@home.nl 

 
Natalie Ytsma (AT) (06)17814154 

 

 
Sjoukje stoker (L) (06) 57173432 sjoukjestoker@hotmail.com 

Coördinator JO12 Vacature  (06) 10155440 technischezaken@feanstars.nl 

JO12-1 Richard Houwink (T) (06) 15568911  richardhouwink@outlook.com  

 
Jan Roelf Postma (L) (06) 52680583 e.bakker9@upcmail.nl 

 
   

 
   

   
 

CoördinatorJO11 Vacature (06) 10155440 technischezaken@feanstars.nl 

JO11-1 Lars From (T) (06) 55088525 fromke007@gmail.com 

 
Bard Pultrum (T) (06) 31311103              d.pultrum@upcmail.nl 

 
Hans van der Veen (AL) (06) 53414699 hansvanderveen@hotmail.com 

    JO11-2           Erwin Riemersma (T) (06) 54297970 allyanneriemersma@live.nl 

 
             Roy van Aalst  (L) (06) 12474066 trienkeboltjes@hotmail.com 

    

 
   

 
   

 

   

    

    

    

    

mailto:h.roo3@chello.nl
mailto:brian937@icloud.com
mailto:ruel0806@home.nl
mailto:ruel0806@home.nl
mailto:technischezaken@feanstars.nl
mailto:fromke007@gmail.com
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Coördinator M11                Rudolf Frankena  (06) 24818573  ruel0806@home.nl 

MO11                  Ebe de Vries (TL) (06) 31037692 Ebe.de.vries@gmail.com 

 

   

   
  

Coördinator JO10                       Wietze Vrij (06) 23884677 wietzevrij@gmail.com 

JO10-1                      Wietze Vrij (T) (06) 23884677 wietzevrij@gmail.com 

 

            Andre vd Molen (T) (06) 55860316 avdm1989@hotmail.com 

 

                 Jorrit Walstra (L) (06) 29215678 Jorrit_49@hotmail.com 

JO10-2          Wendy Wagenaar (T) (06) 46230201 douweroelwendy@kpnmail.nl 

 

              Jouke Bouma   (T) (06) 17860482 
 

 

                  Bert Bouma  (L) (06) 11134051 wa@kpnmail.nl 

 
                 Cor Brouwer ( L) (06) 50508551 berberbrouwer32@gmail.com 

JO10-3           Thomas Cornello (T)          (06) 21817870 thomas@cornello.nl 

                Gerard Rosing(AT) (06) 24731645 gerardrosing@hotmail.com 

                                                           Thijs Groen (L)     (0512) 365404 thijsenria.groen@upcmail.nl 

                   Jornt Halma (L) (06) 33644068 jhalma@live.nl 

    

Coördinator JO9                     Tjip Spinder (06)27525332 spindertjip@gmail.com 

JO9-1              Arnold Bosma (TL) (06) 20134767 f-bosma@live.nl 

 

       John te Nijenhuis (TL)                       (06) 15870477 saskoetsier@hotmail.com 

    

Coördinator JO8                    Tjip Spinder                          (06) 27525332 spindertjip@gmail.com 

JO8-1                   Tjip Spinder (T) (06) 27525332 spindertjip@gmail.com  

 

           Martsje vd Sluis (L) (0512) 776637 martsje_@hotmail.com 

JO8-2             Wessel Westra (T) (06) 52601374 wesselspencer@hotmail.com 

             Gerrit vd Heide (L) (06) 41224495 dieuwkevanderheide@gmail.com 

   Jan Ewoud Douwstra (L) (06) 52436576 dewoud@hotmail.com 

    

Coördinator JO7            Joost Nieuwenhuis (06) 14428731 Joost_nieuwenhuis3@hotmail.com 

JO7 teams   Joost Nieuwenhuis (T/L) (06) 14428731 Joost_nieuwenhuis3@hotmail.com 

                                                   Jorrit Walstra (T) (06) 29215678 jorrit_49@hotmail.com 

 

           Esther Ploegh (T/L) (06) 54225145    evploegh@gmail.com 

                                                    Evert Jan vd Es  (L)     (06) 15205809    Evertjan.vdes@gmail.com 

 

          Douwe de Wind (L) (06) 28052698 dilhaninicolai@hotmail.com 

 

   

    
 

          
  

 

   

mailto:ruel0806@home.nl
mailto:spindertjip@gmail.com
mailto:f-bosma@live.nl
mailto:spindertjip@gmail.com
mailto:spindertjip@gmail.com
mailto:jorrit_49@hotmail.com
mailto:Evertjan.vdes@gmail.com
mailto:dilhaninicolai@hotmail.com
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 Keepertrainers       

 
Dries Woudstra (06) 41881231 dries.woudstra@gmail.com 

 
Marten van Esch (06) 48084772 ml_van_esch@hotmail.com 

 
Fincent van der Veen (06)  38426717 familievanderveen@hetnet.nl 

 
Ronald Frankena (06) 46015838   ronald_frankena@hotmail.com 

 Wichert de Wit (06) 29357875 Wichertdewit1987@gmail.com 

 

Geert Hommes (06) 54213118 geert.hommes@hotmail.com 

 
Pieter vd Kooi                         (06) 57275494  pietervanderkooi@hotmail.com 

 
Pieter Loonstra  (06) 38203549 

 
 

   
                                  0   
     
     

    
     
     

     

    
      

Wedstrijdzaken App 
 
Bijgevoegd in een aantal sheets de werking van de wedstrijdzaken app. 

Voor inhoudelijke meer informatie kijk dan op: 
 

http://www.knvb.nl/assist/assist-
bestuurders/wedstrijdzaken/wedstrijdbepalingen/digitaal-
wedstrijdformulier-veld--en-zaalvoetbal/mobiel-dwf-

veldvoetbal/ondersteuning 
     

     

     

    
     
     
 

   
 

 

    

     

     

     

     
         

     
     
      

     

     

    
     
     

     

mailto:dries.woudstra@gmail.com
mailto:ml_van_esch@hotmail.com
mailto:familievanderveen@hetnet.nl
mailto:Wichertdewit1987@gmail.com
mailto:geert.hommes@hotmail.com
mailto:pietervanderkooi@hotmail.com
http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/wedstrijdbepalingen/digitaal-wedstrijdformulier-veld--en-zaalvoetbal/mobiel-dwf-veldvoetbal/ondersteuning
http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/wedstrijdbepalingen/digitaal-wedstrijdformulier-veld--en-zaalvoetbal/mobiel-dwf-veldvoetbal/ondersteuning
http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/wedstrijdbepalingen/digitaal-wedstrijdformulier-veld--en-zaalvoetbal/mobiel-dwf-veldvoetbal/ondersteuning
http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/wedstrijdbepalingen/digitaal-wedstrijdformulier-veld--en-zaalvoetbal/mobiel-dwf-veldvoetbal/ondersteuning
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Keepertrainers       

 
Dries Woudstra (06) 41881231 dries.woudstra@gmail.com 

 
Marten van Esch (06) 48084772 ml_van_esch@hotmail.com 

 
Fincent van der Veen (06)  38426717 familievanderveen@hetnet.nl 

 
Ronald Frankena (06) 46015838 

 
 

Geert Hommes (06) 54213118 geert.hommes@hotmail.com 

 
Jan Abel Smits    (06) 19949476             de_fruitschuur@hetnet.nl 

    
 

 

mailto:dries.woudstra@gmail.com
mailto:ml_van_esch@hotmail.com
mailto:familievanderveen@hetnet.nl
mailto:geert.hommes@hotmail.com
mailto:de_fruitschuur@hetnet.nl
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