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Leuk dat je wil komen voetballen bij E.M.M.’21! Welkom bij de club! We hebben de 
antwoorden op de meest gestelde vragen alvast voor je uitgewerkt. Je vindt ze hieronder. We 
hopen je zo een beetje wegwijs te maken binnen E.M.M.’21. We wensen je veel 
voetbalplezier! 
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Mijn kind / ik wil graag een keer meetrainen om te zien of zij/hij/ik voetbal 
leuk vindt. Waar moet ik zijn? 

3,4 en 5-jarigen: Mini Champs & Mini Champions League 

- MINI CHAMPS 
Voor onze jongste jeugdleden van 3,4 en 5 jaar hebben wij de Mini Sports Elke 
zondagochtend van 10.30 – 11.30 uur doen zij verschillende leuke sport- en spelvormen. 
Kijk op: https://www.emm21.nl/minisports Een keer mee doen? Contactpersoon: Suus 
van der meer minisports@emm21.nl 
 

- MINI CHAMPIONS LEAGUE 
Op 4 zondagochtenden in het najaar en 4 zondagochtenden in het voorjaar organiseren 
we de Mini Champions League. Op die ochtenden voetballen de 3, 4 en 5-jarigen 
onderling partijtjes in de tenues van de Europese topclubs. Op de website 
https://www.emm21.nl/mini-champions-league staan de data en hoe je je opgeeft. 

6 jaar en ouder: 

- Minipupillen (6 jaar), jeugd onder 8 jaar en jeugd onder 9 jaar. In deze 
leeftijdscategorieën spelen de meisjes en jongens samen.  
Contactpersonen:  
Mandy Bakker 06-81377213 
Pieter van der Geest: 06-15084523  
E-mail: coordinator.JO9@emm21.nl  
 

- Overige contactpersonen (coördinatoren): 
 

Leeftijd Naam Telefoon Email 

MO9 t/m MO13 Merel Vesseur 06-23639276 coordinator.mo13@emm21.nl  

JO10 & JO11 Maurice du Prie 06-21596715 coordinator.jo11@emm21.nl  

JO12 & JO13 Sjoerd van der Zwet 06-24284435 coordinator.jo13@emm21.nl  

MO15 & MO17 Maikel van Veen 06-52668851 coordinator.mo17@emm21.nl  

JO14 t/m JO19 Wil Caron 06-21818878 coordinator.jo15@emm21.nl  

MO20 & senioren Jordy Klein 06-15599882 th.senioren@emm21.nl  

 
 

https://www.emm21.nl/minisports
mailto:minisports@emm21.nl?subject=&Body=
https://www.emm21.nl/mini-champions-league
mailto:coordinator.JO9@emm21.nl
mailto:coordinator.mo13@emm21.nl
mailto:coordinator.jo11@emm21.nl
mailto:coordinator.jo13@emm21.nl
mailto:coordinator.mo17@emm21.nl
mailto:coordinator.jo15@emm21.nl
mailto:th.senioren@emm21.nl
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Waar moet ik/mijn kind zijn als ik voor het eerst kom?  

Als je ongeveer 10 minuten voor aanvang van de training bij de kleedkamers van gebouw A bent 
(naast de kantine), ben je ruim op tijd om de bewegwijzering naar het juiste veld te vinden. 
Overal hangen bordjes. De trainers zijn vaak al op het veld. Spreek ze rustig aan en meld je even 
bij hen. Ze worden vooraf door de coördinator op de hoogte gebracht dat je komt meetrainen.  

Trainingstijden en op welk veld je traint kan je vinden op de website. 
Voor het overzicht van de velden zie: https://www.emm21.nl/veldindeling  
Voor de trainingstijden van de teams zie: www.emm21.nl/trainingsschema 

Hoeveel keer per week wordt er getraind? 

Alle jeugdteams trainen 2 maal per week. Alleen voor de mini pupillen is er eenmaal per week 
training. De ene training is gericht op techniek, de andere op wedstrijdvormen. Op zaterdag is er 
een wedstrijd. 

Wat voor kleren draag je tijdens de training? 

Makkelijk zittende sportkleding. Voor een proeftraining zijn gymschoenen prima. Er wordt 
gespeeld op kunstgras. Mocht je echt lid worden, dan is het verplicht voetbalschoenen en 
scheenbeschermers aan te schaffen.  

Hoeveel proeflessen mag mijn kind nemen alvorens lid te moeten worden? 

Na 2 weken meetrainen heb je wel een aardig beeld of je het leuk vindt. Dat zijn 2 trainingen 
voor de mini pupillen en 4 trainingen voor de overige jeugd. 

Hoe kan ik lid worden? 

Lees meer op https://www.emm21.nl/lid-worden Klik op de website op het inschrijfformulier om 
je in te schrijven. 

Hoeveel kost een lidmaatschap per seizoen? 

Dat is te vinden op https://www.emm21.nl/contributie 

https://www.emm21.nl/veldindeling
http://www.emm21.nl/trainingsschema
https://www.emm21.nl/lid-worden
https://www.emm21.nl/contributie
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Wat moet mijn kind aan tijdens de wedstrijden en hoe kom ik aan een tenue? 

Tijdens de wedstrijden draag je het wedstrijdtenue. Dit tenue en de rest van het kledingpakket, 
krijg je in bruikleen van de club voor € 25,00 per seizoen. Het wedstrijdtenue mag niet gedragen 
worden tijdens de trainingen. Als je lid wordt krijgt de kledingcommissie een seintje van de 
ledenadministratie. De kledingcommissie is bereikbaar via kleding@emm21.nl De overige 
kleding informatie over bijvoorbeeld omruilen etc kun je hier lezen: 
https://www.emm21.nl/kledingreglement-jeugd  

Moet ik zelf voetbalschoenen en scheenbeschermers kopen? 

Ja. Deze dien je nog wel zelf aan te schaffen. 

Zijn de trainingen en wedstrijden verplicht? 

Voetbal is een teamsport, dus er wordt wel verwacht dat je komt trainen en wedstrijden komt 
spelen. We kunnen het natuurlijk niet verplichten, het blijft per slot van rekening een hobby, 
maar zeker voor de wedstrijden is het een ongeschreven regel dat je aanwezig bent. Anders 
speelt je team met een speler minder. Mocht je echt een keer niet kunnen, geef het dan op tijd 
door (dus niet pas de avond voor de wedstrijd aan je leider) die op zaterdag het team begeleidt. 
Dan kan zij/hij een vervanger regelen. Vaak worden er per team afspraken gemaakt over 
afmelden voor trainingen en wedstrijden.  

Hoe werken de leeftijdscategorieën? 

Er zijn tegenwoordig leeftijdscategorieën binnen de voetbalcompetitie. De indeling gaat op 
kalenderleeftijd en is afhankelijk van het geboortejaar. In de mini pupillen spelen 6-jarigen, de 
onder 8 is voor de 7 jarigen, onder 9 voor de 8 jarigen, enzovoort. Wil je hier alles over weten 
kijk dan op https://www.knvb.nl/assist/assist-
wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/regelgeving/dispensatie-categorie-a-en-b-veld  

Wanneer kan mijn kind wedstrijden spelen en weet ik in welk team hij/zij 
gaat spelen? 

Als je lid wordt, meldt de ledenadministratie je aan bij de KNVB en kun je wedstrijden spelen. 
Alle leden mogen wedstrijden spelen en worden in een team geplaatst. Hierbij proberen we 
rekening te houden met spelniveau en vriendjes. Aan het eind van het seizoen wordt een start 
gemaakt met het maken van nieuwe teams voor het daaropvolgende seizoen (start 
augustus/september). Dit wordt gedaan door de trainers en coördinatoren. Het kan dus zijn dat 
het team waarin je speelt elk jaar wat wisselt. We proberen dezelfde leeftijdscategorieën, zeker 
bij de jongste jeugd, wel zoveel mogelijk samen te laten trainen.  

mailto:kleding@emm21.nl
https://www.emm21.nl/kledingreglement-jeugd
https://www.knvb.nl/assist/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/regelgeving/dispensatie-categorie-a-en-b-veld
https://www.knvb.nl/assist/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/regelgeving/dispensatie-categorie-a-en-b-veld
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Ik wil graag helpen met de trainingen en/of wedstrijden van mijn 
zoon/dochter. Bij wie moet ik zijn? 

Leuk dat je wil komen helpen! Bij E.M.M. vinden we het fijn als iedereen zijn of haar steentje 
bijdraagt. Als je een mail stuurt naar vrijwilligers@emm21.nl dan zorgt Simone of Marlies ervoor 
dat de juiste persoon contact met je opneemt. Graag even je telefoonnummer vermelden, zodat 
we makkelijk contact kunnen opnemen. Ook voor andere vrijwilligerstaken ben je bij hen aan het 
juiste adres. Geef via Taakkie door wat je leuk vindt en er wordt een passende functie gezocht.  

mailto:vrijwilligers@emm21.nl
https://admin.taakie.nl/kennismaken/?ref=63c0f753-f506-41f1-a9df-cc86d8b16f66

