
 

 
 

 

 

Beste ouders van de nieuwe jeugdleden, 

 

 

Het nieuwe voetbalseizoen gaat weer beginnen en om alles dit seizoen lekker te laten lopen, even 

wat informatie voor jullie omdat er van de ouders ook iets gevraagd wordt. 

 

We spelen onze thuiswedstrijden normaal gesproken om 10:00 of 11:00 op zaterdag. We verwachten 

de spelers dan om 9:30 of 10:30 op het voetbalveld. Normaal gesproken trekken de spelers thuis hun 

voetbalkleren al aan, zodat ze alleen nog een voetbalshirt aan hoeven te doen op zaterdag voor de 

wedstrijd. Na de wedstrijd wordt ook altijd weer gedoucht.  

 

De wedstrijden van de JO9-pupillen duren 2x20 minuten, waarbij een korte rust van zo’n 5 minuten 

wordt gehouden. We blijven dan op het veld en drinken wat water. Het is altijd leuk om supporters 

langs de lijn te hebben en iedereen is daarom ook welkom. 

 

We spelen de wedstrijden in wedstrijdshirts van SVSOS. Deze shirts zijn van de club. De ouders 

moeten zelf zorgen dat de spelers een witte voetbalbroek, blauwe voetbalkousen en 

voetbalschoenen aan hebben. Ook scheenbeschermers zijn verplicht en de ervaring leert dat deze 

ook nodig zijn, zowel in wedstrijden als tijdens de trainingen. Bij Van Gool Sport  in Hilvarenbeek is 

deze kleding in de juiste kleuren verkrijgbaar. 

 

De wedstrijdshirts moeten natuurlijk na elke wedstrijd gewassen worden. Wij vragen aan de ouders 

van het team om dit te doen. Aan het begin van het seizoen kunnen hierover afspraken gemaakt 

worden of 1 ouder dit wil doen of dat de shirts per toerbeurt gewassen worden door alle ouders. 

Hier staat een vergoeding vanuit de club tegenover. In de tas met shirts zitten ook de ballen en 

waterzak, die de volgende wedstrijd natuurlijk weer meegenomen moeten worden. 

 

Het tijdstip van de uitwedstrijden wordt bepaald door de clubs waartegen we spelen. We vertrekken 

altijd gezamenlijk vanaf het SVSOS terrein. Het tijdstip van de wedstrijden en hoe laat we vertrekken 

vanaf het SVSOS terrein wordt op de site van SVSOS, www.svsos.nl , onder jeugd -> eerstvolgende 

wedstrijden. 

Hier staat ook bij vermeld welke ouders aan de beurt zijn om te rijden. We verwachten van alle 

ouders dat ze om de beurt een keer meerijden naar de uitwedstrijden. Hierbij wordt geprobeerd om 



iedereen evenveel aan de beurt te laten komen. Indien je op de aangegeven datum niet kunt, wordt 

je verzocht om zelf te regelen dat een andere ouder (of opa of oma of oom of tante) kan rijden. 

 

Mocht een pupil onverhoopt een wedstrijd niet aanwezig zijn, dan vragen we jullie om dat ruim op 

tijd te laten weten. Een afmelding kan telefonisch, per SMS, per Whatsapp of per mail doorgegeven 

worden aan een van de leiders. 

Ook voor een training is het fijn om te weten als een pupil niet aanwezig kan zijn. Een afmelding voor 

een training graag doorgeven aan de trainer. 

 

Deze zomer heeft het weer zich zeker niet overal van zijn beste kant laten zien. En omdat we richting 

de herfst gaan, zal het wel een keer voorkomen dat een wedstrijd afgelast wordt. Houd hiervoor ook 

weer de site van SVSOS in de gaten. Kijk bij twijfel kort voordat je van huis vertrekt of de website nog 

is aangepast. Ook teletekst pagina 603 kan aangeven of een wedstrijd doorgaat of niet. Als categorie 

B op zaterdag in de regio Zuid 1 is afgelast, geldt dat ook voor ons en dan gaat de wedstrijd dus in 

ieder geval niet door. 

 

 

Via www.voetbal.nl kun je ook je favoriete teams, dus ook alle jeugdteams van SVSOS volgen. Op de 

site moet je dan wel even een account aanmaken, bijvoorbeeld onder pupillen, en vervolgens kun je 

zoeken op clubnaam en vervolgens het JO-9 team toevoegen aan je favoriete teams. 

Via de site en de voetbal.nl app kan je dan ook op je telefoon de resultaten, uitslagen, standen en 

komende programma van wedstrijden bekijken. Afgelastingen zijn hier ook te zien. 

 

Het is voor de jongens fijn om een trainingspak aan te kunnen doen voor de wedstrijd als het wat 

kouder is en zeker naar de winter toe is het belangrijk dat de jongens en meiden handschoenen bij 

zich hebben om aan te kunnen doen. De ervaring leert dat het op zaterdagochtend behoorlijk koud 

kan zijn en dat het met koude handen niet fijn voetballen is. 

 

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat de training niet door kan gaan omdat het veld te nat is of 

omdat er sneeuw ligt. We doen onze uiterste best doen om aan iedereen op tijd te laten weten als 

de training niet doorgaat. Bij geen bericht gaat de training dus in principe altijd door, ook bij 

regenachtig weer. We volgen met de trainingen trouwens de schoolvakanties, dus tijdens de 

vakanties wordt er niet getraind. 

 

Om iedereen te kunnen bereiken verzoeken we jullie om jullie mobiele telefoonnummers en e-

mailadressen door te geven aan de trainer en/of leider van het team van jullie kind(eren). 

 

We wensen iedereen een fijn en gezellig seizoen toe en we hopen jullie vaak langs te lijn te mogen 

begroeten. Heb je nog vragen, neem dan even contact op met iemand van de jeugdcommissie of met 

de leider/ trainer van het team van jullie zoon of dochter.  
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