
 
Jeugdcompetities SC Excelsior World Cup, Europa League, Champions League 

 
Excelsior organiseert zijn eigen competities voor de jongste jeugd. Door de teams tegen elkaar te 
laten spelen wordt de cultuur van de club en de bekendheid van de leden onderling versterkt. 
Bovendien ontlast het de ouders van bezoeken aan verre tegenstanders in de Knvb-competities. De 
trainingen worden op woensdagmiddagen verzorgd door docenten en studenten van de 
sportopleiding van het Albeda-college. Voor verdere informatie: www.scexcelsior.nl 
Plezier beleven voor de spelertjes is het belangrijkste doel. Daarom staan spelers ongeveer even lang 
in het veld en worden incomplete teams aangevuld door het wel complete team. Als de 
krachtsverschillen erg groot blijken, kunnen van het verliezende team extra spelers worden ingezet. 
Er doen geen spelers mee die geen lid zijn van SC Excelsior. En er wordt positief gecoached! 
 
World Cup (Onder 6)  
5 tegen 5 zonder keeper; 2x15 minuten; balformaat 3 – 290 gram 
Spelbegeleider is ouder van eerstgenoemd team 
Coach wisselt spelertjes en geeft aanwijzingen 
Aftrap op middenstip; spelertjes rennen vanaf hun eigen doel (na teken spelbegeleider) 
Achterbal: vanaf de grond het veld in schieten 
Uitbal: intrap met mogelijkheid in dribbelen 
Vrije bal: na overtreding; passen, schieten of in dribbelen, 5 meter afstand 
Geen penalty’s tijdens de wedstrijd 
Penalty-ronde als afsluiting (indien daar tijd voor is) 
Na afloop geven alle spelers elkaar en de scheidsrechter een hand. 
 
Europa League (Onder 7/8)  
6 tegen 6 (of 7x7); roulerende keeper; 2x20 minuten; balformaat 4 – 290 gram 
Spelbegeleider is een ouder/verzorger van eerstgenoemd team 
Coach wisselt spelertjes en geeft aanwijzingen 
Keepers mogen terugspeelballen oprapen 
Aftrap op middenstip; spelertjes rennen vanaf hun eigen doel (na teken spelbegeleider) 
Achterbal: vanaf de grond het veld in schieten 
Uitbal: intrap met mogelijkheid indribbelen 
Vrije bal: na overtreding; passen, schieten of indribbelen, 5 meter afstand 
Penalty op 7 meter bij overtreding die scoringskans wegneemt 
Penalty-ronde als afsluiting (indien daar tijd voor is) 
Na afloop geven alle spelers elkaar en de scheidsrechter een hand. 
 
Champions League (Onder 8/9) 
7 tegen 7 (of 6x6); eventueel vaste keeper; 2x20 minuten; balformaat 5 – 290-310 gram 
Spelbegeleider is ouder van eerstgenoemd team 
Coach wisselt spelertjes en geeft aanwijzingen 
Keepers mogen terugspeelballen niet oprapen 
Aftrap op middenstip door eerstgenoemd team of team dat doelpunt tegen kreeg 
Achterbal: vanaf de grond het veld in schieten 
Uitbal: intrap met mogelijkheid indribbelen 
Vrije bal: na overtreding; passen, schieten of indribbelen, 5 meter afstand 
Penalty op 7 meter bij overtreding die scoringskans wegneemt 
Penalty-ronde als afsluiting (indien daar tijd voor is) 
Na afloop geven alle spelers elkaar en de scheidsrechter een hand. 



 
 
Organisatie Interne Jeugdcompetities 
 
Commissie Onderbouw 
Maurice Hügens: Coördinator Onderbouw 
Rien van Wijk: resultaten en standen 
Djan Sipahi: begeleider trainingen op woensdagmiddagen 
Jacko van Ast: Bestuurslid (portefeuille Onderbouw) 
Vacature:: Coördinator World Cup 
Vacature: Coordinator Europa League  
Vacature:: Coordinator Champions League 
 
Coördinator Onderbouw (t/m Jongens Onder 11) 
Maurice Hügens is technisch verantwoordelijk voor de leden onder de 11 jaar 
Is aanspreekpunt voor alle spelers (en ouders) van de onderbouw 
Bepaalt in samenspraak met de commissieleden het technisch beleid 
Is verantwoordelijk voor de teamsamenstelling en teamindeling (advies commissieleden) 
Is verantwoordelijk voor de aanname van spelers binnen de kaders die het bestuur stelt 
Geeft sturing aan (sub)coördinatoren en ondersteunende medewerkers 
 
Coordinator World Cup, Europa League en Champions League 
Helpt – zo mogelijk – bij uitzetten (7.15 uur) en afbreken van de velden 
Haalt voor de wedstrijd in de wasruimte de ballen en fluiten op 
Zorgt dat bij iedere wedstrijd een ouder spelbegeleider (scheidsrechter) is 
Geeft deze spelbegeleider een bal en een fluit en vertelt hem de uitslag door te geven 
Vraagt na afloop bal en fluit terug, en verzamelt de uitslagen 
Geeft uitslagen door aan standen coördinator (Rien van Wijk of zijn vervanger) 
Probeert een indicatie van de kwaliteit van de spelertjes bij te houden (in - -, -, +-, +, ++). 
Geeft aan de coördinator door als hij verhinderd is 
 
De teambegeleider Europa League en Champions League, 
Coördineert het team en is contactpersoon naar de club 
Beheert een communicatiemiddel met de ouders (bijvoorbeeld whatsapp-groep) 
Houdt de afwezigheid van spelers bij 
Geeft door aan de coördinator als het team te weinig spelers heeft.  
Haalt een half uur van te voren de kleding op bij de kledinguitgifte (Roël Rigters) 
Zorgt tijdens de wedstrijd voor het wisselen van de spelers 
Verzoekt ouders om positief te coachen en geeft eventuele problemen door aan de coördinator 
Telt na afloop de kleding en brengt die weer terug (NIET binnenste buiten) 
Controleert de standen van zijn team op de website op mogelijke fouten 
Geeft aan de coördinator door als hij verhinderd is en wie hem vervangt 
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