
Gedragsregels
Sportiviteit en Respect
V.V. S.J.C. is met haar ruim 1100 leden één van de grootste 
voetbalverenigingen in de Rijn-, Duin & Bollenstreek.

S.J.C.

BEWAAREXEMPLAAR!



Dit boekje bevat de gedragsregels zoals bepaald in 
het statuut CSR en vastgelegd op de ALV van
19-06-2012.

Dit bewaarexemplaar wordt aan elk huisadres ter 
beschikking gesteld met het doel deze gedragsregels 
m.b.t. sportiviteit en respect zo goed mogelijk na te 
leven en uit te dragen.

Hoe isjouwgedrag?



INLEIDING S.J.C.

Het bestuur van voetbalvereniging S.J.C. wil er aan bijdragen dat onze leden 
met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen 
en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk.
 
Voetbalvereniging S.J.C. wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, 
bestuurders, vrijwilligers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit 
vlak. Voetbalvereniging S.J.C. moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven 
waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit 
vraagt om duidelijke gedragsregels.

De commissie Sportiviteit en Respect (CSR) heeft gedragsregels opgesteld 
die hierbij kunnen helpen. Zij, het bestuur en de betreffende commissies 
dragen de gedragscode actief uit. Vooral de trainers, begeleiders, vrijwilligers 
en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voor-
beeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. 
Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

De betreffende gedragsregels en belangrijke spelregels kunt u in dit boekje 
terugvinden.

Wij wensen u sportieve wedstrijden toe.
De commissie Sportiviteit en Respect (CSR)
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ALGEMENE
GEDRAGSREGELS

Het bestuur van voetbalvereniging SJC vraagt nadrukkelijk aandacht voor 
normen en waarden tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hier-
onder volgt een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op 
het gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn.

Uitgangspunten
Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander
gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder
tegenstander geen voetbal.
• We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
• We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
• We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout
  maakt.
• De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
• Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
• Ik ben zuinig op jouw spullen, ben je dat ook op die van mij?
• Afspraak is afspraak!
• Geef altijd het goede voorbeeld.
• Wij pesten niet!
• Spreek elkaar aan op het gedrag.

Op en rond het sportcomplex
Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het 
netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:
• Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
• Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen.
• Blijf achter de hekken/reclameborden tijdens een wedstrijd.
• Supporters geven langs de zijlijn positieve aanmoediging en bemoeien
  zich niet met de leiding.
• Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
• Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de
  fietsenstalling geplaatst.
• Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
• De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden. 
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ALGEMENE
SPELREGELS

klasse  duur   spelers veld
F  2 x 20 minuten  7 tegen 7 half veld
E  2 x 25 minuten  7 tegen 7 half veld
D  2 x 30 minuten  11 tegen 11 heel veld
C  2 x 35 minuten  11 tegen 11 heel veld
B  2 x 40 minuten  11 tegen 11 heel veld
A  2 x 45 minuten  11 tegen 11 heel veld
senioren  2 x 45 minuten  11 tegen 11 heel veld

E en F klasse
In de E en F klasse wordt gespeeld op een half veld (met verkleinde doelen). 
Er is geen strafschopgebied, derhalve worden bij overtredingen in de buurt 
van het doel geen penalty’s, maar vrije schoppen gegeven. Na een achterbal 
mag de keeper de bal uitgooien of uittrappen. Hierbij mag hij een meter of 5 
het veld inlopen. Een corner wordt genomen op zo’n 8 meter van het doel. 
Na afloop van deze wedstrijden nemen alle spelers een penalty als afsluiting 
van de wedstrijd. Deze doelpunten worden niet in de einduitslag
meegenomen. Gedurende de wedstrijd mag er onbeperkt gewisseld worden. 
In overleg met de tegenstander mag er ook 8 tegen 8 gespeeld worden.

D klasse
In de D klasse wordt er voor het eerst op een heel veld gespeeld.
Doorgaans krijgt de opstelling hier steeds meer betekenis. Vanaf deze klasse 
worden alle officiële spelregels gehanteerd, op een enkele uitzondering t.w. 
• De hoekschop wordt genomen op het kruispunt van de achterlijn en het
  strafschopgebied. 
• De doelschop wordt genomen vanaf de rand van het strafschopgebied.
• Een foutieve inworp mag overgenomen worden.

Vanaf de D klasse wordt de spelerspas verplicht. Ook de gele en rode
kaarten voor grove overtredingen kunnen worden uitgedeeld.
De (administratie) kosten voor deze kaarten worden door de speler zelf 
betaald.



ALGEMENE
SPELREGELS

ABC klasse en senioren
In de A, B en C klasse van het jeugdvoetbal en de senioren worden alle of-
ficiële spelregels van de KNVB gehanteerd. De hoekschop wordt genomen 
vanaf de cornervlag en de doelschop vanaf het keepersgebied. Afhankelijk 
van het niveau mag er 3 keer (selectie-elftallen), 5 keer (lagere jeugd) of 5 
spelers onbeperkt (lagere senioren) gewisseld worden. 
 
Kleding
Tijdens de wedstrijd wordt de speler geacht het complete SJC tenue te 
dragen: zwart/wit SJC-shirt, zwarte broek en zwarte sokken. Tevens zijn 
scheenbeschermers verplicht en dien je goede voetbalschoenen te dragen.

Training
Tijdens de trainingen krijg je oefeningen in de verschillende aspecten van het 
voetbalspel. Van de spelers wordt een positieve instelling verwacht, waarbij 
spelplezier en respect voor je medespelers van groot belang zijn. Voor de 
jeugd geldt de kledingregel: tijdens het winterseizoen draag je een trainings-
pak met lange broek. Als de zomertijd is ingegaan, mag je met een korte 
broek op de training verschijnen.

Gele en rode kaart
Vanaf de D klasse kan de scheidsrechter de gele of rode kaart trekken voor 
grove overtredingen. Van onze SJC-spelers wordt verwacht dat zij met 
respect voor de tegenstander de strijd aangaan. Mocht je onverhoopt toch 
een gele of rode kaart ontvangen, dan zul je de kosten hiervan zelf moeten 
betalen. Grove, gemene overtredingen worden door SJC niet geaccepteerd. 
Ook onbehoorlijk taalgebruik jegens de scheidsrechter en de tegenstander 
wordt niet getolereerd en kan leiden tot het informeren van de CSR.
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ALGEMENE
SPELREGELS

Groene kaart
De groene kaart is door de CSR in het leven geroepen. Na afloop van de 
wedstrijden in de E en F klasse reikt de scheidsrechter, na overleg met de 
teamleiders, aan een speler van beide elftallen de groene kaart uit. Beide 
spelers hebben deze wedstrijd sportiviteit en respect getoond en verdienen 
het om in het zonnetje te worden gezet. Met de groene kaart kunnen zij een 
drankje halen in de kantine van SJC. De kaart wordt ondertekend door de 
scheidsrechter en mag na afloop mee naar huis worden genomen, zodat de 
speler aan iedereen kan laten zien welke prestatie hij heeft geleverd.
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SPECIFIEKE
SPELREGELS

Uitbal en doelpunt
De bal is uit als deze de zij- of achterlijn volledig is gepasseerd. Dit geldt ook 
voor een doelpunt.

Buitenspel
Een aanvaller (A) staat buitenspel indien hij zich achter de voorlaatste
verdiger bevind, op het moment dat de bal naar hem wordt toegespeeld en 
hij de bal ook daadwerkelijk aanraakt of hinderlijk in de weg staat.

BAL UIT

BAL IN
HET SPEL

GEEN 
DOELPUNT

GEEN 
DOELPUNT

GEEN 
DOELPUNT

 
DOELPUNT!!

BAL IN
HET SPEL

ELKE BAL DIE VIA 
DE HOEKSCHOP-

VLAG TERUG 
SPRINGT,

BLIJFT IN HET 
SPEL

AANVALLER

BUITENSPEL
VERDEDIGER

SCHEIDSRECHTER

DOELVERDEDIGER

SPEELRICHTING
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SPECIFIEKE
SPELREGELS

Opstelling
De trainer kan met verschillende opstellingen trachten de wedstrijd te
winnen. De opstelling die gekozen wordt is vaak afhankelijk van de spelers 
die een trainer in zijn ploeg heeft. De twee meest gebruikte opstellingen zijn 
het 4-3-3 systeem en het 4-4-2 systeem.

LINKSBUITEN LINKSBUITEN

LINKSHALF LINKSHALF

LINKSACHTER LINKSACHTER

RECHTSBUITEN RECHTSBUITEN

RECHTSHALF RECHTSHALF

RECHTSACHTER RECHTSACHTER

SPITS

4-3-3 SYSTEEM 4-4-2 SYSTEEM

CENTRALE
MIDDENVELDER

DOELMAN DOELMAN

LINKER CENTRALE
VERDEDIGER

LINKER CENTRALE
VERDEDIGER

LINKER CENTRALE
MIDDENVELDER

RECHTER CENTRALE
VERDEDIGER

RECHTER CENTRALE
VERDEDIGER

RECHTER CENTRALE
MIDDENVELDER

Indirecte vrije schop Gele kaart

Voordeel

Vervanging

Doelschop

Inworp voor
de aanvaller

Hoekschop

Inworp voor
de verdediger

Directe vrije schop

Signalen van de scheidsrechter en assistent scheidsrechter
(grensrechter)
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GEDRAGSCODES
PER DOELGROEP
Hierna volgen de specifieke gedragscodes per
doelgroep. Deze regels komen voort uit de kernwaarden 
sportiviteit, respect, eerlijkheid, spelplezier en
betrokkenheid en vormen “Het elftal Sportiviteit en
Respect van V.V. S.J.C.” 

Ieder lid heeft de plicht tot naleving van de
gedragsregels zoals bepaald in het huishoudelijk
regelement van de V.V. S.J.C.
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GEDRAGSCODES
PER DOELGROEP
JEUGD ABC

Wij voetballen met respect voor iedereen en hebben sportiviteit en eerlijkheid 
hoog in het vaandel. Ons doel is om onze voetbalkwaliteiten en ons (spel)
plezier te vergroten en tonen als echte teamspelers betrokkenheid bij ons 
team en de club.

1.   Wij waarderen en tonen respect voor onze medespelers en
       tegenstanders. 
2.   Wij waarderen en tonen respect voor de scheidsrechters, die zich iedere
       week weer inzetten voor een eerlijke en sportieve wedstrijd.
3.   Wij respecteren de eigendommen van anderen voetballers en van de
       voetbalverenigingen.
4.   Wij respecteren de spelregels van het voetbalspel en de beslissingen
       die de scheidsrechter en trainer/begeleider neemt.
5.   Wij willen op een eerlijke wijze de wedstrijd winnen en tonen ons
       sportieve verliezers.
6.   Wij spelen als team en zullen als voetvalvrienden de strijd met onze
       tegenstanders aangaan. Als teamspelers waarderen wij elkanders
       kwaliteiten en ondersteunen de minder sterke kanten.
7.   Wij gaan met veel plezier naar wedstrijden en trainingen. Wij zorgen
       ervoor dat tijdens de wedstrijd/training dit plezier wordt vergroot door
       samen te werken aan techniek en samenspel.
8.   Wij zorgen dat kleedkamerhumor leuk is voor iedereen. Wij pesten niet,
       want niemand mag de dupe worden van onze grappen. Ook zorgen wij
       dat de kleedkamers na de training/wedstrijd netjes worden achtergelaten
       (ook die van de tegenstander!).
9.   Ik kom naar de trainingen en wedstrijden en laat mijn team niet in de
       steek, anders bel ik netjes en op tijd af.
10. In de kleedkamers wordt geen alcohol genuttigd en er wordt niet
       gerookt. Alcohol onder de 16 is sowieso verboden.
11. Wij helpen elkaar om bovenstaande afspraken te respecteren.
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GEDRAGSCODES
PER DOELGROEP
JEUGD DEF EN TOPPERS

Wij voetballen met respect voor iedereen en wij vinden sportiviteit en
eerlijkheid belangrijk. Ons doel is om onze voetbalkwaliteiten en ons (spel)
plezier te vergroten en laten als echte teamspelers betrokkenheid bij ons 
team en de club zien.

1.   Wij voetballen graag samen met ons team en met de tegenstander.
2.   Wij zijn blij met een goede, sportieve scheidsrechter die goed zijn best
       doet om er een mooie wedstrijd van te maken.
3.   Wij blijven van de spullen van andere spelers af en houden de
       materialen van de club netjes. Ook zorgen wij dat de kleedkamers na
       de training/wedstrijd netjes worden achtergelaten (ook die van de
       tegenstander!).
4.   Wij kennen de spelregels en weten dat de scheidsrechter en onze
       trainer/begeleider deze ook in de gaten houdt.
5.   Wij willen heel graag, maar eerlijk winnen. Als we verliezen feliciteren we
       de tegenstander.
6.   Samen met onze tegenstander proberen we er een mooie, leuke
       wedstrijd van te maken.
7.   Als ik al heel goed kan voetballen help ik de andere spelers om ook
       beter te worden.
8.   Wij maken veel plezier tijdens de training en de wedstrijden om samen
       steeds beter te worden.
9.   Voetballers maken graag grapjes, maar het moet wel voor iedereen een
       leuk grapje zijn. Wij pesten niet!
10. Ik kom zo veel mogelijk naar de trainingen en wedstrijden, anders zijn er
       misschien te weinig voetballers om een wedstrijd te spelen.
11. Wij helpen elkaar om alle afspraken die hierboven staan te volgen.
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GEDRAGSCODES
PER DOELGROEP
SENIOREN

Wij voetballen met respect voor iedereen en hebben sportiviteit en eerlijkheid 
hoog in het vaandel. Ons doel is om onze voetbalkwaliteiten en ons (spel)
plezier te vergroten en tonen als echte teamspelers betrokkenheid bij ons 
team en de club.

1.   Wij waarderen en tonen respect voor onze medespelers en
       tegenstanders en onthouden ons van racistische en beledigende
       uitlatingen en provocerend gedrag.
2.   Wij waarderen en tonen respect voor de scheidsrechters.
3.   Wij spelen eerlijk en onthouden ons van grensoverschrijdende
       overtredingen.
4.   Wij respecteren de spelregels van het voetbalspel en de beslissingen
       die de scheidsrechter en trainer/begeleider/aanvoerder neemt.
5.   Wij respecteren de eigendommen van anderen voetballers en van de
       voetbalverenigingen.
6.   Wij willen op een eerlijke wijze de wedstrijd winnen en tonen ons
       sportieve verliezers.
7.   Een felle, sportieve wedstrijd wordt in de kantine gevierd, waarbij het
       kantinereglement wordt gerespecteerd.
8.   In de kleedkamers wordt niet gerookt. Ook zorgen wij dat de
       kleedkamers na de training/wedstrijd netjes worden achtergelaten (ook
       die van de tegenstander!).
9.   Wij tonen onze betrokkenheid bij het team door te ondersteunen en
       assisteren bij teamactiviteiten (wedstrijdformulieren, grensrechteren, 
       kleding).
10. Wij tonen onze betrokkenheid bij de club door ons beschikbaar te
       stellen voor kantinediensten.
11. Wij spreken elkaar aan op ongewenst gedrag en zullen elkaar
       daarin steunen.
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GEDRAGSCODES
PER DOELGROEP
VRIJWILLIGERS

Vrijwilligers zijn voor onze club van zeer groot belang. Door hun betrokken-
heid kunnen er wekelijks vele junioren en senioren deelnemen aan de
wedstrijden en trainingen. Om een sportieve en respectvolle
voetbalvereniging te zijn, hebben zij een belangrijke voorbeeldfunctie.
Vanzelfsprekend zijn er voor hen ook een aantal aandachtspunten.

1.   Vrijwilligers kunnen zich voor allerlei voorkomende taken aanmelden
        bij het bestuurslid vrijwilligerszaken.
2.   Vrijwilligers stellen zich bereid om allerlei voorkomende
        verenigingstaken te verrichten zoals bardienst, schoonmaken,
        onderhoud en scheidsrechteren.
3.    De vrijwilliger dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt
        worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.
4.    De vrijwilliger neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen
        van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider/aanvoerder van
        het desbetreffende team of,  indien dit niet mogelijk is, met een
        bestuurslid van de vereniging.
5.    De vrijwilliger fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde
        sportief.
6.    De vrijwilliger maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale
        beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.
7.    De vrijwilliger heeft respect voor anderen en is zuinig op alle materialen
        van de vereniging.
8.     Vrijwilligers die zich aanmelden voor bepaalde taken worden door het
        bestuurslid vrijwilligerszaken aangesproken op hun nagekomen
        afspraken, inzet en gebleken geschiktheid.
9.    Een vrijwilliger maakt geen misbruik van zijn functie.
10.  Vrijwilligheid is geen vrijblijvendheid.
11.  Vrijwilligers die direct met kinderen werken, kunnen gevraagd worden
        een bewijs van goed gedrag te overleggen aan het bestuur van de
        vereniging.
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GEDRAGSCODES
PER DOELGROEP OUDERS/
VERZORGERS EN BEZOEKERS

Positieve supporters langs het veld geven de wedstrijd nog meer vreugde, 
passie en spanning. Zij tonen respect voor spelers, tegenstanders en overige 
supporters en stimuleren de spelers naar een hoger niveau.

1.    Supporters langs de kant van het veld tonen zich een goed supporter en
        geven het goede voorbeeld door respect te tonen voor iedereen op en
        om het veld.
2.    Een goede supporter moedigt de spelers positief aan en onthoudt zich
        van technische en tactische aanwijzingen. Dat is de taak van de trainer/
        begeleider.
3.    Men blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken en/of buiten de lijnen
        van het veld.
4.    Men onthoudt zich van commentaar op de leiding (scheidsrechter,
        grensrechters).
5.    Men houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team
        door trainers en begeleiders.
6.    Men helpt de vereniging door kleedkamers, kantine en terrein netjes
        achter te laten.
7.    Men spreekt elkaar aan op bovenstaande regels en indien nodig wordt
        het gemeld bij de begeleider van het team of een bestuurslid van de
        vereniging.

Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:
8.    Zo veel mogelijk aanwezig zijn bij de wedstrijden en zijn regelmatig
        bereid te rijden naar een uitwedstrijd en de voetbalshirts te wassen.
9.    Ervoor zorgen dat hun zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een
        training of een wedstrijd.
10.  Er op toezien dat hun zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een
        training of een wedstrijd.
11.  Ervoor  zorgen dat de contributie op tijd wordt voldaan.
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GEDRAGSCODES
PER DOELGROEP 
TRAINERS EN LEIDERS

Voor een positieve, lofuitende trainer en leider loopt een voetballer een 
stapje harder. Wees die trainer die gerespecteerd wordt om zijn kennis en 
de positieve uitstraling naar de spelers toe. Wees die leider die spelplezier 
voorop stelt en na een goede teamprestatie het team complimenteert.

1.    Leiders en trainers communiceren beslissingen helder en duidelijk.
2.    Zij zijn redelijk in hun eisen naar de spelers (tijd, energie,
        enthousiasme), hierbij rekening houdend met leeftijd, fysieke en
        mentale capaciteiten van de spelers.
3.    Zij delen de spelers in op basis van leeftijd, vaardigheid en fysieke
        gesteldheid.
4.    Geven alle spelers de kans om tijdens de wedstrijd en de training
        aan het spel deel te nemen.
5.    Leren de spelers dat naast spelvreugde en talentontwikkeling, winnen
        en verliezen onderdeel van het spel is.
6.    Zij gaan met respect met de spelers om. Zij letten op hun taalgebruik en
        maken geen negatieve opmerkingen die denigrerend voor de spelers
        kunnen zijn.
7.    De trainer/leider draagt zorg voor het materiaal (veiligheid en
        verzorging). De trainer/leider is verantwoordelijk dat de spelers de
        kleedkamers schoonmaken na de training/wedstrijd (ook die van de
        tegenstander!).
8.    Bij het indelen en het bepalen van de duur van de training wordt
        rekening gehouden met de leeftijd, vaardigheid en fysieke gesteldheid
        van de spelers.
9.    Zij ontwikkelen teamrespect voor de scheidsrechter, de vaardigheden
        van de tegenstander en diens trainer/begeleider.
10.  De trainer laat in zijn doen en laten in en buiten het veld een voorbeeld
        gedrag zien, waar de spelers tegenop kijken en respect tonen.
11.  De trainers en leiders van het team kunnen gevraagd worden een
        bewijs van goed gedrag te overleggen aan het bestuur van de
        vereniging. 
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GEDRAGSCODES
PER DOELGROEP 
BESTUURDERS

Een goede, gezonde vereniging heeft een bestuur dat adequaat en consis-
tent handelt. Het bestuur maakt het mogelijk dat de verschillende commis-
sies op een sportieve wijze alle voetbalzaken kunnen organiseren, zodat de 
leden optimaal kunnen sporten op hun eigen niveau. Ook het bestuur heeft 
een voorbeeldfunctie aangaande sportiviteit en respect.

1.    Het bestuur zorgt voor gelijke mogelijkheden voor deelname aan
        sportactiviteiten voor alle voetballers ongeacht hun vaardigheid,
        geslacht, leeftijd of handicap.
2.    Het bestuur betrekt haar leden in de organisatie van de vereniging.
3.    Het bestuur is verantwoordelijk dat alle materialen en voorzieningen
        voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle spelers.
4.    Het bestuur dient sportiviteit en respect uit te stralen en heeft zodoende
        een zeer belangrijke voorbeeldfunctie. .
5.    Het bestuur zorgt ervoor dat de trainers/leider van een bezoekende
        vereniging worden verwelkomd op ons sportcomplex. 
6.    Een bestuurder maakt geen misbruik van zijn functie.
7.    Het bestuur zorgt voor goede, gediplomeerde trainers die op een
        respectvolle manier met de spelers omgaan en in staat zijn sportiviteit,
        teamspel en goede technische vaardigheden te bevorderen.
8.    Het bestuur zorgt voor goede scheidsrechters, die in staat zijn een
        wedstrijd op een eerlijke en sportieve wijze in goede banen te leiden.
9.    Het bestuur biedt cursussen aan om trainers en leiders te trainen in het
        begeleiden van teams met de nadruk op sportiviteit.
10.  Het bestuur spreekt alle personen aan die zich op welke wijze ook
        niet houden aan de geldende gedragscodes, of de voor de hand
        liggende, algemene omgangsnormen.

Het bestuur legt sancties op aan leden, die zich niet conform de geldende 
gedragscodes hebben gedragen. 
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ADRESGEGEVENS 
VOETBALVERENIGINGEN

sv ARC  Olympiaweg 6  Alphen a/d Rijn 0172-472770      
avv Alphen Sportlaan 9  Alphen a/d Rijn 0172-473776      
vv Alphense Boys Sportlaan 5  Alphen a/d Rijn 0172-492774      
vv Alphia Sportlaan 4  Alphen a/d Rijn 0172-492713      
vv Hillegom Stationsweg 37  Hillegom  0252-515468      
Van Nispen Sportlaan   De Zilk  0252-518112      
kon HVV v Hogenhoucklaan 37 Den Haag 070-3248361      
Haagse Hout Vlamenburg 38  Den Haag 070-3851536      
HBS  Evert Wijtemaweg 3  Den Haag 070-3681960      
VUC  Het Kleine Loo 1  Den Haag  070-3858018      
Die Haghe Wijndaelerweg 9  Den Haag 070-3235178      
VCS  Dedemsvaartweg 405 Den Haag 070-3662390      
Duinoord/De Jagers Isabellaland 249a  Den Haag 070-3474399      
vv ONA  Gerard Leeustraat 2  Gouda               0182-515804      
GSV  Sportlaan 85a  Gouda        0182-516526      
de Jodan Boys Sportlaan 8  Gouda  0182-517576      
gc/fc Olympia Bodegraafsestraatweg 52 Gouda                0182-515518      
sv DONK D O N K.-Straat 1  Gouda                0182-516349      
sv Gouda Groenhovenweg 1  Gouda                0182-533202      
Hazerswoudse Boys Sportparklaan 15  Hazerswoude  0172-588312      
sv Bernardus Sweelincklaan 1  Hazerswoude-Rijndijk 071-3413856      
sv Concordia Van den Endelaan 7 Hillegom              0252-516834      
vv SIZO  Weeresteinstraat 182 Hillegom              0252-517979      
vv Katwijk De Krom 57  Katwijk              071-4027085      
kvv Quick Boys Laan van Nieuw Zuid 25 Katwijk                071-4014132      
fc Rijnvogels 1e Mientlaan  Katwijk                071-4015075      
vv Koudekerk Gruttolaan 13  Koudekerk a/d Rijn 071-3413457      
rksv Altior Sportweg 1  Langeraar 0172-603114      
fc Boshuizen Boshuizerkade  Leiden                071-5310829      
fc Rijnland Smaragdlaan 97a  Leiden                071-5311011      
lv Roodenburg Pieter Bothstraat 27  Leiden               071-5216900      
lvv Lugdunum Oegstgeesterweg 2  Leiden                071-5154725      
LSVV’70 Einsteinweg 6  Leiden                071-5274610      
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ADRESGEGEVENS 
VOETBALVERENIGINGEN

vv GOL Sport Boshuizerkade 83  Leiden                071-5321602      
vv GHC  Voorschoterweg 8b  Leiden                071-5765930      
vv UVS  Oegstgeesterweg 1  Leiden                071-5174083      
rksv DoCoS Haagse Schouwweg Leiden                071-5768279      
vv Leiden Smaragdlaan 97  Leiden                071-5311653      
vv Leidsche Boys Voorschoterweg 8c  Leiden                071-5765927  
RCL  Bloemerd 2  Leiderdorp 071-5893450      
Stompwijk’92 Klaverblad 13  Leidschendam 071-5801117      
vv SEV  Sportparkweg 4  Leidschendam 070-3278972      
RKAVV  Sportparkweg 4  Leidschendam 070-3277215      
sv Kickers’69 Beukenlaan 50  Leimuiden 0172-509135    
fc Lisse  Spekkelaan 1  Lisse                0252-413494      
rkvv Westlandia Sportpark De Hoge Bomen 4 Naaldwijk              0174-626638      
Noordwijk Duinwetering 105  Noordwijk  071-3613745      
VVSB  Doctor Schaepmanlaan 2 Noordwijkerhout  0252-373533      
Nootdorp De Poort 8  Nootdorp  015-3109726      
RKDEO  Sportparkweg 34  Nootdorp  015-3109577      
ASC  Duivenvoordestraat 1 Oegstgeest 071-5174156      
UDO  van Houdringelaan 15 Oegstgeest 071-5154963      
Oegstgeest De Voscuyl 40  Oegstgeest 071-5171463      
Rijnsburgse Boys Noordwijkerweg 49  Rijnsburg              071-4021506      
ROAC’79 Oud Adeselaan 38  Rijpwetering 071-5018886      
Alkmania Sportpad 11  Roelofarendsveen 071-3312080 
rksv DOSR Sportpad 11  Roelofarendsveen 071-3312957 
GWS  Rijksstraatweg 31  Sassenheim 071-3011770
rkvv Teylingen Roodemolenweg 8  Sassenheim 0252-214098
Ter Leede Roodemolenweg 10  Sassenheim 0252-210174
Valken’68 Duyfraklaan  Valkenburg 071-4013214
Foreholte Sportlaan 10  Voorhout    0252-210751
Voorschoten ‘97 Weddeloop 6  Voorschoten 071-5614863
sv Warmunda Herenweg 92  Warmond    071-3010683
hvv JAC  Waalsdorperlaan 1  Wassenaar 070-3242422
rksv Blauw Zwart Dr Mansveltkade 2  Wassenaar 070-5115787
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ADRESGEGEVENS 
VOETBALVERENIGINGEN

ONSPORTIEF GEDRAG?
Hoe meld ik incidenten aan? 

Ga naar de website www.vvsjc.nl en download het meldingsformulier.
Dit meldingsformulier kunt u inleveren in de commissiekamer of opsturen 
naar V.V. S.J.C. tav De secretaris, Postbus 270, 2200 AG Noordwijk.

SV ‘35  Waalsdorperlaan 1  Wassenaar 070-3242464 
Graaf Willem II VAC Wassenaar    Wassenaar 070-5179083
Wassenaar Charlottestraat 7  Wassenaar 070-5179748
SVC ‘08  Van Brienenlaan 15  Wassenaar 070-3242422
Real Zoetermeer Buytenparklaan 12  Zoetermeer 079-3523360
DSO  Thomas Morelaan  Zoetermeer 079-3315591
Oosterheem Buytenparklaan 7a  Zoetermeer 079-3238990
DWO  Heuvelweg 7  Zoetermeer 079-3517899
fc Zoetermeer Scheglaan 11  Zoetermeer 079-3619218
HVZ  Burg Smeetsweg 1  Zoeterwoude 071-5456626
rkvv Meerburg Hans Ecklplein 1  Zoeterwoude 071-5410492
SJZ  Nieuweweg 6  Zoeterwoude 071-5809073
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